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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

1. ОПИС ПРЕПАРАТУ
VERBASCON NASAL – �зотон�чний розчин морської сол� з додаванням г�алуронової кислоти, 
D-пантенолу та еф�рних масел, призначений для л�кування сухост� носа та рин�ту.

2. СКЛАД
Ізотон�чний розчин сол� карнал�ту Мертвого моря (екв�валент 0,9% NaCl), гл�церин, 
проп�ленгл�коль, D-пантенол, г�алуронат натр�ю, бензалкон�ю хлорид, динатр�ю едетат, 
евкал�птова ол�я, ол�я м’яти перцевої.

3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Впорскування VERBASCON NASAL в н�здр� дає в�дчуття св�жост� та в�льного дихання завдяки 
вм�сту натуральних еф�рних масел. Ізотон�чний розчин морської сол� очищає та доглядає за 
слизовою оболонкою носа, забезпечує її належне зволоження. Зволожуючий ефект триває 
довше завдяки г�алуронов�й кислот�, слизовому цукру (мукопол�сахариду) з адгезивними 
властивостями, здатному прилипати до слизових оболонок � зв’язувати воду в еп�тел�альних 
кл�тинах. В результат� слизова оболонка носа залишається вологою, що особливо важливо в 
опалювальний сезон � в прим�щеннях з кондиц�онерами, коли пов�тря сухе, а прим�щення 
недостатньо пров�трюються. D-пантенол живить шк�ру, заспокоює подразнення, пов'язан� �з 
запаленням � набряком в носових ходах, регенерує слизову � п�дтримує належний 
ф�з�олог�чний стан.

назальний спрей
150 доз



4. ПОКАЗАННЯ
- Синдром сухого носа. VERBASCON NASAL зволожує та очищає н�с.
- Рин�т, пов'язаний з �нфекц�ями верхн�х дихальних шлях�в та алерг�єю.
VERBASCON NASAL розр�джує вид�лення та полегшує їх виведення, заспокоює подразнену 
слизову оболонку носа, полегшує носове дихання. VERBASCON NASAL можна застосовувати 
д�тям в�д 3 рок�в, ваг�тним ж�нкам та годуючим матерям.

5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Натискаючи на розпилювач, розпил�ть р�дину всередину порожнини кожної н�здр�.

ВИКОРИСТАННЯ:
Д�тям в�д 3 рок�в:  одна доза до трьох раз�в на добу;
Дорослим, ваг�тним ж�нкам, годуючим матерям: в�д одн�єї до трьох доз, за потребою, до п’яти 
раз�в на добу.

6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Не вживати при п�двищен�й чутливост� до будь-якого з компонент�в препарату. Не 
застосовувати разом з �ншими препаратами, що вводяться �нтраназально. П�сля операц�ї на 
нос� використовувати препарат п�сля консультац�ї з л�карем. Не використовувати п�сля 
зак�нчення терм�ну придатност�. Терм�н придатност� зазначений на упаковц� та на етикетц� 
флакона. Не застосовуйте, якщо первинна упаковка пошкоджена. Використовуйте зг�дно з 
�нструкц�єю для застосування.

7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Збер�гати при к�мнатн�й температур�, тобто 15-25°С у недоступному для д�тей м�сц�.

8. УПАКОВКА
В упаковц� м�ститься 20 мл розчину, що вистачає приблизно на 150 одноразових впорскувань.
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