
Інструкція для застосування медичного виробу

 евкаліпт
Спрей назальний 30 мл

Для зменшення закладеності в носі. З олією евкаліпта.
Ніс можна назвати воротами дихальних шляхів, що захищають наші легені. Зазвичай 
перед тим, як потрапити в легені, повітря фільтрується, зволожується та зігрівається 
в носі.
Закладеність носа або нежить при застуді та грипі призводить до порушення цих 
функцій. Тривала закладеність та накопичення надмірної кількості слизу в носових 
ходах також підвищує ризик ускладнень (таких як синусит, отит або бронхіт).

Опис «Квікс® евкаліпт» 
«Квікс® евкаліпт» – містить воду Атлан-
тичного океану, багату на корисні міне-
рали та мікроелементи, а також олію 
евкаліпта.
Концентрація солі у спреї «Квікс® евкаліпт» 
перевищує таку в слизовій носа (гіпертоніч-
ний розчин солі), що створює осмотичний 
тиск, який усуває закладеність носа. 
«Квікс® евкаліпт» – це натуральний засіб 
для зменшення закладеності у носових 
ходах і придаткових пазухах носа. 

Форма випуску
Спрей назальний.

Склад
В 100 мл «Квікс® евкаліпт» міститься: 
вода Атлантичного океану, вода очище-
на та олія евкаліпту (0,015 мл на 100 мл). 
Концентрація солі у «Квікс® евкаліпт» від-
повідає приблизно 2,6% NaCl.
Містить тільки натуральні інгредієнти.
Не містить консервантів.

Властивості медичного виробу
•  «Квікс® евкаліпт» зменшує закладеність 

носа та забезпечує відчуття свіжості.
•  Завдяки підвищеному вмісту солі, 

«Квікс® евкаліпт» виводить надмірну 
рідину з слизової оболонки носа, змен-
шуючи її набряк, закладеність носа та 
навколо носових пазух.

•  Розріджуючи слиз та знімаючи запа-
лення, «Квікс® евкаліпт» полегшує 
сякання.

•  Освіжаючий ефект евкаліптової олії 
залишає відчуття свіжості у носі, а 
також у його придаткових пазухах та 
забезпечує полегшення дихання.

Показання до застосування
•  Допомога закладеним носовим ходам 

та придатковим пазухам носа при 
застуді та грипі.

•  Активне очищення носових ходів. 
•  Сильний освіжаючий ефект.

Протипоказання
Гіперчутливість до морської води або 
олії евкаліпту. 
Дитячий вік до 6 років.

Досвід застосування в особливих 
групах пацієнтів
Вагітність та годування груддю:Будь 
ласка, проконсультуйтеся зі своїм ліка-
рем у разі застосування в період вагіт-
ності та годування груддю.

Спосіб застосування
Діти від 6 до 12 років: 1-2 впорскування 
у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.
Дорослі та діти старше 12 років: 1-3 впор-
скування у кожний носовий хід 2-3 рази 
на добу.
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Струсити перед використанням 
Зніміть ковпачок. Підготуйте спрей до 
застосування, кілька раз натиснувши 
на манжету наконечника до досягнення 
дрібного аерозольного розпилення (Мал. 
1). Вставте наконечник у носовий хід та 
натисніть на манжету по обидва боки 
наконечника (Мал. 2). Протріть наконеч-
ник чистою серветкою та надіньте ковпа-
чок.
Наконечник забезпечує дозований потік 
та рівномірний розподіл спрею.

  
 Мал. 1 Мал. 2
Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм 
лікарем щодо тривалості застосування 
«Квікс® евкаліпт».
Не викликає звикання.

Взаємодія з іншими препаратами
На сьогодні взаємодій з іншими лікар-
ськими засобами виявлено не було.

Побічні ефекти
Олія евкаліпту може викликати алергічні 
реакції (включаючи задишку) у пацієнтів 
з підвищеною чутливістю до евкаліпту. 
На початку використання може виникати 
легке відчуття печіння.

Використовувати з обережністю
Після оперативних втручань і травм в 
області носа «Квікс® евкаліпт» слід засто-
совувати лише після консультації з ліка-
рем. 

Умови зберігання
Зберігати при кімнатній температурі, в 
недоступному для дітей місці.
Не використовуйте «Квікс® евкаліпт» 
після закінчення терміну придатності, 
зазначеного на упаковці. 

Після відкриття флакону «Квікс® евкаліпт» 
слід використати протягом 6 місяців.

Опис упаковки
Флакон спрею «Квікс® евкаліпт» містить 
30 мл розчину. У кожному флаконі міс-
титься приблизно 220 доз. Флакон осна-
щений системою антибактеріального 
захисту, який запобігає проникненню 
мікробів протягом всього періоду вико-
ристання.
«Квікс® евкаліпт» є медичним виробом. 

 
Виробник:
Фармастер
Виробнича зона де Краффт
67150 Ерстейн, Франція 

Тел.: +33 (0)3 88 59 89 39
Факс: +33 (0)3 88 98 98 08
E-mail: contact.phr@synerlab.com
Уповноважений представник в Україні:
Представництво Берлін-Хемі/ 
А. Менаріні Україна ГмбХ 
Київ 02098, 
вул. Березняківська, 29 
Тел. +38044-4943388
E-mail: berlin-chemie@menarini.com.ua

Позначення, які застосовуються  
на етикетці

Використати до
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