
NÁVOD NA POUŽITÍ

Přečtěte si před prvním použitím pozorně tento návod na použití. V případě dalších otázek se obraťte na svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

Výrobce: NeilMed ® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa,CA 95403 USA

PediaMist sprej NeilMed – dětský sprej pro hydrataci nosu a jeho oplach
PediaMist je přírodní, solný roztok pro hydrataci nosu a pro jeho oplach. Tento nepálivý solný sprej pomáhá 
zmírnit alergickou rýmu, suchost, kapání z nosu a překrvení nosní sliznice, které mohou doprovázet nachlazení, 
nebo chřipku. Uklidňuje, hydratuje a čistí.

Obsah balení:

• 1x lahev o objemu 75 ml (2,53 fl oz)
• vzdělávací brožura a návod k použití

PediaMist sprej pomáhá zmírnit: 

• nosní alergie a suchost
• sinusitidu, rýmu
• alergické astma
• problémy s odkapáváním z nosu
• tlak v dutinách a překrvení nosní sliznice
• nosní příznaky při chřipce a nachlazení
• podráždění nosu pracovním a domácím prachem, kouřem, zvířecími chlupy, trávou, pyly, a kouřením

Pokyny pro použití  PediaMist sprej

1. Vložte špičku nástavce do nosní dírky a jemně stiskněte, dokud nedojde k uvolnění požadovaného objemu 
a dokud nejsou nosní dírky vlhké.

2. Postup opakujte pro druhou nosní dírku (u kojenců a dětí nevkládejte trysku přímo do nosu za jeho zevní 
okraj).

Používejte tak často, jak často je potřeba zvlhčovat.

Varování

• Z důvodů snížení rizika kontaminace se doporučuje přípravek užívat pouze jedním uživatelem.
• Při používání nezablokujte zcela nosní průchody, vyhnete se tak tlaku v nose nebo uších.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Obsah je pod tlakem, prosím, nepropichujte ani nespalujte.
• Skladujte při teplotách mezi 5 až 55 °C, mimo sluneční záření a mimo dosah zdrojů tepla.
• Poraďte se s lékařem před použitím u dětí mladších než šest měsíců.
• Nenechte přípravek zmrznout.

Nosní spreje nemohou bát považovány za plnohodnotný oplach a promytí nosních a vedlejších nosních dutin. K 
tomu slouží přípravky založené na použití velkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Dovozce:

ASCOMED, s. r. o.
Pod Cihelnou 664/6
161 00 Praha 6
Tel.: +420 233 313 578
www.ascomed.cz

Všechny uvedené produkty patří mezi zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního pojištění. Před použitím 
přípravku si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.


