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1.  CO JE QUIXX® A JAK PŮSOBÍ
100 ml přípravku Quixx® obsahuje 84,6 ml pří-
rodní mořské vody a 15,4 ml čištěné vody. 

Roztok je čirý, bezbarvý a bez zápachu.

Přípravek Quixx® je hypertonický nosní sprej 
(koncentrace solí odpovídá přibližně 26 g 
NaCl na jeden litr). Obsahuje přírodní moř-
skou vodu z Atlantického oceánu s hodnot-
nými minerály a stopovými prvky. 

Přípravek Quixx® slouží jako přírodní prostře-
dek na ucpaný nos a dutiny a k uklidnění citli-
vé nosní sliznice, která je mimořádně důležitá 
pro udržení zdravého dýchacího systému.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZLEPŠUJE PŘÍPRAVEK 
QUIXX® VAŠE DÝCHÁNÍ 

•  Účinně uvolňuje ucpaný nos a dutiny 
v důsledku nachlazení, chřipky nebo alergií 

• Aktivně čistí nosní cesty 

• Zvlhčuje nosní sliznici

Přípravek Quixx® pomáhá obnovit funkce nosu, 
a tím snižuje riziko komplikací (zánět dutin, 
zánět středního ucha) a zlepšuje dýchání. 

PŘÍPRAVEK QUIXX® MÁ TAKÉ 
NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY 

• Obsahuje pouze přírodní složky 

• Bez konzervačních činidel

• Není návykový

• Bezpečný při dlouhodobém použití

2.   KDO MŮŽE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK 
QUIXX®

Dospělí, děti a kojenci ve věku 6 měsíců 
a starší.

Přípravek Quixx® lze také používat během 
těhotenství a kojení.

3.   JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXX® 
POUŽÍVÁ
Přípravek Quixx® používejte vždy podle toho-
to návodu k použití. Pokud si nejste jistý/á, 
prosíme zeptejte se svého lékaře nebo lékár-
níka.

Návod k použití

Nos slouží jako vstupní brána dýchacích cest a chrání naše plíce.

Zdravý nos filtruje vzduch obsahující různé malé částice, například pylová zrna, zvlhčuje vdechovaný 
vzduch a ohřívá studený vzduch na tělesnou teplotu dříve, než se dostane do plic. 

Uvedené funkce nosu jsou zhoršené při nachlazení, chřipce a alergiích, které jsou provázeny ucpáním 
nosu nebo rýmou. Přípravek Quixx® uvolňuje ucpaný nos, pomáhá obnovit normální funkce nosu 
a zlepšuje dýchání nosem.
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Dávkování:

Kojenci (ve věku 6 měsíců a starší) a děti: 
1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky 2 až 3krát 
denně.

Dospělí:

1 až 3 vstřiky do každé nosní dírky 2 až 3krát 
denně.

Bez omezení délky použití.

Použití spreje:

Sejměte víčko. „Připravte“ lahvičku několi-
kanásobným stlačením pumpičky, dokud se 
nezačne tvořit jemná mlha (obr. 1). Sprej je 
připraven k použití:

Vložte trysku do nosní dírky a stlačte manžetu 
po obou stranách trysky (obr. 2). Po každém 
použití vyčistěte trysku a vyměňte víčko.

    

Obr. 1 Obr. 2 

Nepoužívejte přípravek Quixx® po   
uplynutí doby použitelnosti, která   
je uvedena na krabičce za symbolem .

Přípravek Quixx® lze používat po dobu až 6 
měsíců ode dne prvního použití.

4. KONTRAINDIKACE 
Přecitlivělost (alergie) na mořskou vodu.

5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Na počátku užívání se může vyskytnout slabé 
štípání.

6.   JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXX® 
UCHOVÁVÁ
• Uchovávejte při pokojové teplotě.
•  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.  POPIS BALENÍ 
Quixx® se dodává v lahvičce obsahující 30 ml 
roztoku. Lahvička obsahuje vestavěnou pum-
pičku s antibakteriálním systémem, který 
brání kontaminaci po celou dobu užívání.

Každá lahvička obsahuje přibližně 220 vstři-
ků.

Quixx® je zdravotnický prostředek.

Výrobce:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francie

Distributor:
BERLIN-CHEMIE AG 
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Německo
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