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PRENALEN Нежить
Спрей для носа
Інструкція для медичного 
застосування лікарського 
засобу

1. Опис продукту

2. Склад

3. Опис дії лікарського 
     засобу

4. Призначення

PRENALEN нежить – ізотонічний розчин 
морської солі з додаванням гіалуроно- 
вої кислоти, D-пантенолу та ефірних ма- 
сел для лікування сухості носа та риніту.

Ізотонічний розчин карналіту Мертвого 
моря (еквівалент 0,9% розчину NaCl), 
гліцерин, пропіленгліколь, D-пантенол, 
гіалуронат натрію, бензалконію хлорид, 
динатрію едетат, евкаліптова олія, олія 
м’яти перцевої. 

Застосування Prenalenu дає відчуття 
свіжості та вільного дихання завдяки 

вмісту натуральних ефірних масел. Ізо- 
тонічний розчин морської солі очищає та 
доглядає за слизовою оболонкою носа, 
забезпечує її належне зволоження. Зво- 
ложуючий ефект триває довше завдяки 
гіалуроновій кислоті, мукополісахариду з 
адгезивними властивостями, здатному 
прилипати до слизових оболонок і зв’язу- 
вати воду в епітеліальних клітинах. 
Завдяки цьому слизові оболонки носа 
залишаються зволоженими, що особли- 
во важливо в опалювальний сезон і в 
кондиціонованих приміщеннях, коли по- 
вітря сухе, а приміщення менше провіт- 
рюються. D-пантенол живить шкіру, 
заспокоює роздратування, пов'язані із 
запаленням і набряком в носових ходах, 
регенерує слизову і підтримує належний 
фізіологічний стан.

PRENALEN можна застосовувати дітям 
від 3 років, вагітним жінкам і годуючим 
матерям.

Синдром сухого носа. PRENALEN нежить 
зволожує і очищає ніс.
Риніт, пов'язаний з інфекціями верхніх 
дихальних шляхів і алергією. PRENALEN 
нежить розріджує виділення і полег- 
шує їх евакуацію, заспокоює роздрато- 
вану слизову оболонку носа, полегшує 
носове дихання.



Натиснувши на насадку, нанесіть рідину 
біля входу в кожну ніздрю. 
Застосовувати:

дітям від 3 років: одна доза до трьох 
разів на добу
дорослим, вагітним жінкам та году- 
ючим матерям: від однієї до трьох 
доз, за потреби до п’яти разів на добу.

Не вживати при підвищеній чутливості до 
будь-якого з компонентів препарату. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Не використовуйте продукт разом з інши- 
ми препаратами для назального введення.

Після хірургічних втручань у ділянці носа 
використовувати препарат після консуль- 
тації з лікарем. 

Не використовуйте після закінчення тер- 
міну придатності. 

Термін придатності вказаний на упаковці 
та етикетці пляшки. 

Не використовуйте, якщо первинна упа- 
ковка пошкоджена.

Використовуйте відповідно до інструкції 
для медичного застосування лікарського 
засобу.

5. Спосіб використання

6. Протипоказання
     та застереження

7. Зберігання
Зберігати при кімнатній температурі,  
15-25 °C .

8. Упаковка
В упаковці міститься 20 мл розчину, що 
вистачає приблизно на 160 одноразових 
застосувань.

9. Виробник
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