
Stérimar<ID orrspray 
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni , olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet, orvosi fel 
ügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körül
teki ntő , előírásszerO alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő infor
mációkra a későbbiekben is szüksége lehet. 

Mikroporlasztású, steril, fiziológiás (izotóniás) tengervizet tartalmazó , gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását orvosi vizsgálatok igazolják. 

Mi a készítmény hatóanyaga? 

A készítmény 100,0 ml-ében: 31 ,82 ml tengervíz (Aqua marina) 

Mit tartalmaz még a készítmény? 

Ártalmatlan , környezetbarát nitrogén hajtógázt tartalmaz a Stérimar orrspray. A hajtógáz nem 
érintkezik a flakonon belül steril tasakba zárt tengervíz oldattal! 

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása? 

A készítmény alkalmazása javasolt csecsemőknek (15 napos kortól) , gyermekeknek és felnőt
teknek. 
- az orrüregek kíméletes , enyhe tisztítására, a beszáradt nyák eltávolítására, 
- az orrnyálkahártya nedvesítésére száraz levegőjO helyiségekben, 
- por, pollenek, korom, mikroorganizmusok és más szennyező anyagok orrüregekből való eltá-

volítására, 
- allergiás rhinitis kezelése során az allergén részecskék eltávolítására és ezáltal a tünetek mér-

séklésére. 

Mikor nem szabad aStérimar orrspray-t alkalmazni? 

- 15 naposnál fiatalabb csecsemőknek 
- orrba került idegen test esetén (annak eltávolítása gégeszakorvos feladata) 
- orrvérzésben, illetve azt követően 
- az orrban, orrgaratban végzett mOtétek utáni állapotban 

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt? 

Van-e valamilyen , az alkalmazást kizáró ok (elŐZŐ pont) . 

Akalmazhatják-e a készítményt gyermekek is? 

15 napos kortól igen, kisgyermekek is csak felnőtt felügyeletével és segítségéve!. 

Alkalmazható-e a Stérimar orrspray más gyógyszerrel vagy gyógytermékkel? 

Egyéb orrcsepp, orrspray, orrkenőcs használata esetén kérje ki kezelőorvosa tanácsát a 
Stérimar orrspray alkalmazásáról. 

Alkalmazható-e a készítmény várandósság és szoptatás idején? 

Várandós nők és szoptató anyák is alkalmazhat ják. 

www.pirulapatika.hu



Hogyan kell a készítményt alkalmazni? 
Távolítsa el a védőkupakot a flakonról (függőlegesen vegye le a kupakot). 

Nagyobb gyermekek és felnőttek esetén 

- A bepermetezést mosdókagyló fölött célszerű végezni. 
- Vezesse be finoman az adagolófej végét az orrlyuk elejébe. 
- Nyomja meg kissé az adagolófejet. 
- Hagyja kifolyni a felesleges folyadékot, majd fújjon orrot. 
- Az orrsprayadagolófejét használat után mossa le meleg folyóvízzel , majd hagyja megszá-

radni , tegye rá a védőkupakot, és így tárolja. 

Csecsemők, kisgyermekek, mozgásukban korlátozott felnőttek esetén: 

Fektesse hátára a kezelendő gyermeket vagy felnőttet , fordítsa oldalra a fejét úgy, hogya 
bepermetezett folyadék elfolyása biztosítva legyen. Helyezzen a feje alá egy zsebkendőt vagy 
tiszta ruhát, pelenkát, hogy az a felesleges nedvességet felfogja. 
Ezután helyezze az orrsprayadagolófejét a felül lévő orrnyílásba, és óvatosan nyomja meg az 
adagoló fejet . ezután fordítsa a kezelendő személy fejét a másik oldalra és az előbbiekben 
ismertetettek szerint járjon el , ezután lehet orrot fújni vagy törölni. 
Az orrsprayadagolófejét mossa le meleg folyóvízzel , hagyja megszáradni, tegye rá a védő
kupakot és így tárolja. 

Mi az ajánlott adag? 

Naponta 2-6 bepermetezés orrlyukanként. 

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény? 

- Tüsszentés, mint természetes reflexjelenség a Stérimar orrspray alkalmazásakor előfordulhat. 
- Ha az oldat az orrgaratba kerül, lenyelhető. 
- Durva használatakor orrvérzés jelentkezhet. 

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során? 

- Higiéniai okok miatt egy orrspray-t csak ugyanazon személy használhat. 
- Kizárólag csak az orrnyílásba permetezhető! 
- A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
- Tanulmányozza át a rajzot is! 

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény? 

A Stérimar orrspray hosszútávon is alkalmazható, de tartós használatát beszélje meg orvosával. 

Hogyan kell tárolni a Stérimar orrspray-t? 
Legfeljebb 25 0 C-on tárolandó. 

Nyilvántartási szám: OGYI-727/1999 

Csomagolási egység: 50 ml. 100 ml 
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Megjegyzés: Az 50 ml-es flakon tartalma 150, a 100 ml-es flakoné kb. 300 befúvásra elegendő . 

Gyártja: Sofibel Laboratoires Fumouze, 110-114 rue Victor Hugo. 92686 Levallois-Cedex France 

Forgalomba hozata li engedély jogosult ja: Ultra Marketing Kft .. 1145 Budapest. Mexikói út 33. 
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