Návod k použití
QUIXX® acute
Hypertonický nosní sprej/aerosol s mořskou vodou k péči o nos a přirozenému
uvolnění nosu
QUIXX® acute neobsahuje léčiva, je to sterilní sprej bez zápachu k výplachu nosu,
který napomáhá uvolnit nos při zánětu vedlejších nosních dutin, ucpaném nosu,
senné rýmě, alergiích a v rámci péče o nos po jeho operaci. Hypertonická
koncentrace soli 2,6 % podporuje přirozené uvolnění nosu.
QUIXX® acute obsahuje: přírodní mořskou vodu (zředěnou čištěnou vodou na
2,6 %)
Jak QUIXX® acute zlepšuje Vaše dýchání





Zajišťuje přirozené vyčištění nosu a jeho uvolnění
Napomáhá uvolnit podrážděný nos při nachlazení, chřipce, alergiích nebo
alergické rýmě
Ředí hlen a tím ulehčuje jeho odstranění, např. při nachlazení a alergiích
Ulevuje od místních příznaků akutních infekcí horních cest dýchacích a také
akutního a chronického zánětu nosní sliznice a vedlejších nosních dutin

QUIXX® acute má také následující výhody
 Neobsahuje léčiva, nezpůsobuje závislost, může být používán dlouhodobě
 Nádobka může být uchovávána ve vodorovné poloze, aniž by se vylila
 Lze používat až do poslední kapky (v nádobce nic nezůstává)
 Nosní roztok neobsahuje hnací plyn ani konzervanty, je sterilní
Kdo může používat QUIXX® acute
Dospělí, děti ve věku 3 let nebo starší.
QUIXX® acute je také možné používat během těhotenství a kojení.
Jak používat QUIXX® acute
QUIXX® acute používejte vždy přesně podle tohoto návodu k použití. Pokud si
nejste jistý(á), zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Přípravek doporučujeme používat následujícím způsobem:
Quixx® acute používejte až 5krát denně, když přetrvávají obtíže s ucpaným nebo
suchým nosem.

1. Podle potřeby se vysmrkejte.
2. Sejměte víčko z trysky.
3. Nádobku držte v libovolném úhlu a trysku jemně vložte do nosní dírky.
4. Mírně nakloňte hlavu na opačnou stranu než je nosní dírka, kterou chcete
pročistit.
5. Stiskněte aplikátor nahoře na nádobce na 1-2 vteřiny.
6. Postupně vstříkněte sprej do jedné i druhé nosní dírky.
7. Po každém použití očistěte a osušte trysku a uzavřete víčkem.
8. Při vyplachování nosu doporučujeme používat přípravek nad dřezem nebo
umyvadlem.
Z hygienických důvodů a kvůli zamezení vzájemného přenosu infekce mezi uživateli
má být nádobka používána jen jedním uživatelem.

Kontraindikace
Známá přecitlivělost na jakékoli složky tohoto přípravku.
Varování
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
• Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
• Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
• Chraňte před slunečním zářením.
• Nevystavujte teplotě přesahující 50C/122F.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
Preventivní opatření
• Používání tohoto přípravku více než jednou osobou může šířit infekce, vyčistěte
trysku v mýdlové vodě a po každém použití ji vypláchněte horkou vodou.
Výdej zdravotnického prostředku možný bez lékařského předpisu.
Doba použitelnosti
36 měsíců

Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 12 měsíců. Díky speciální
technologii ventilu bag-on-valve zůstává roztok sterilní až do poslední kapky.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Podmínky uchovávání
Uchovávejte při teplotě 15°C až 30°C
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Velikost balení
100 ml
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