
Квікс спрей
Склад.
Діюча речовина - вода Атлантичного океану (з вмістом солі 2,6%).
У 100 мл препарату - натуральна океанічна вода 84,6 мл, очищена вода

15,4 мл.
Безбарвний прозорий розчин без запаху.

Фармакологічна дія.
Квікс  -  гіпертонічний  розчин  місцевого  дії  на  основі  води  Атлантичного

океану з оптимальним вмістом солі 2,6%.
Лікувальна  дія  препарату  Квікс  засноване  на  ефектах  гіпертонічного

розчину.
Протинабрякову дію - гіпертонічний розчин викликає зміна концентрацій

осмотичного  тиску.  Зайва рідина  з  слизових оболонок  носових пазух  і  носа
переміщається  в  носову  порожнину  і  за  допомогою  осмотичного  ефекту
вдається  значно  знизити  набряклість  слизових  оболонок  верхніх  дихальних
шляхів, що полегшує носове дихання.

Муколітична  дію  -  сольовий  розчин  посилює  випіт  тканинної  рідини  з
міжклітинного простору в носовій секрет,  активізує мукоциліарний транспорт
слизу, з одночасною елімінацією мікробних і алергічних частинок.

Мінерали і  мікроелементи розчину Квікс покращують обмінні  енергетичні
процеси  в  миготливого  епітелію  слизових  носової  порожнини,  підвищують
розрідження слизу.

Гіпертонічний розчин океанічної води надає пряму бактерицидну дію, що
сприяє пригніченню місцевого запалення слизової оболонки носа.

За  рахунок  вираженого  осмотичного  дії  препарат  більш  ефективно
підтримує оптимальну вологість слизових при місцевому застосуванні, сприяючи
відновленню фізіологічних функцій носа (підвищуючи місцеву імунний захист).

Показання до застосування:

 риніт - гострий і хронічний процес;
 риносинусит;
 алергічний риніт;
 профілактичне  використання  в  періоди  високої  сезонної

захворюваності гострих респіраторних інфекцій.

Спосіб застосування.



Аерозольний  спрей  з  дрібнодисперсним  розпиленням.  На  початку
застосування характерно слабке відчуття печіння.

Дозволено для використання у всіх вікових групах, починаючи з 3-х місяців
життя.

Дитяча  вікова  група:  розпорошувати  по  1-2  зрошення  місцево  в  кожну
ніздрю з проміжком 8 годин (до 2-3 разів на день).

Доросла вікова група: розпорошувати по 1-3 зрошення місцево в кожну
ніздрю з проміжком 8 годин (до 2-3 разів на день).

Квікс дозволений для тривалого застосування.
Не викликає звикання.
Використання спрею Квікс.
Зніміть  зовнішній  ковпачок,  до  зрошення  проведіть  кілька  натискань  на

манжетку  наконечника  флакона,  вставте  в  ніздрю  і  1-2  натисканнями  на
манжетку  проведіть  зрошення,  після  використання  обробіть  наконечник
насадки серветкою і одягніть ковпачок.

Побічні дії.
Не викликає системних негативних ефектів. Добре переноситься.

Протипоказання.
Індивідуальна гіперчутливість до морської води.

Вагітність.
Дозволено для використання у вагітних жінок і матерів-годувальниць.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.
Дозволено  для  застосування  в  комплексній  терапії,  не  має  перехресних

реакцій з іншими препаратами.

Передозування.
Випадків передозування не відзначалося.

Форма випуску.
Назальний спрей без консервантів.
у флаконах з дозатором по 30 мл; флакон з антибактеріальним фільтром,

що  виключає  бактеріальну  контамінацію  препарату  протягом  6  місяців  після
розтину.

1 флакон - 220 доз.
1 флакон в картонній пачці.

Умови зберігання.
Зберігається при температурному режимі не вище 25 градусів Цельсія.



Зберігати після відкриття флакона не більше 6 міс.

 

Категорія відпуску.
Без рецепту

Виробник.
Берлін-Хемі / А. Менаріні, Німеччина

Інструкція препарату Квікс  представлена виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Квіксу  з  метою  лікування,  його
дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


