
Hipertonična raztopina morske vode 
Physiodose je sterilna raztopina, shranjena  
v plastenkah za enkratno uporabo. 

Hipertonična raztopina morske vode 
Physiodose je naravno bogata z mineralnimi 
solmi in elementi v sledovih in je namenjena 
dojenčkom (z izjemo nedonošenčkov), otrokom 
in odraslim za čiščenje in odmašitev zamašenih 
nosnih poti, posebno ob prehladu. 

Mehansko delovanje hipertonične raztopine 
morske vode olajša odstranitev nosne sluzi.
Čiščenje nosu pripomore k ponovni vzpostavitvi 
zaščitnega delovanja nosne sluznice in 
zagotavlja optimalno respiratorno funkcijo.

SESTAVA
100% sterilna hipertonična raztopina morske 
vode (ustreza 22 g soli/l)

PAKIRANJE
Škatlica z 18 plastenkami za enkratno uporabo 
po 5 ml

INDIKACIJE
Hipertonična raztopina morske vode 
PHYSIODOSE je priporočena:

• za čiščenje nosnih poti

• za odmašitev zamašenega nosu

• kot dopolnilna terapija pri boleznih nosu, 
ušes in grla

ODMERJANJE
Uporabite po potrebi, 1- do 3-krat na dan  
(v vsako nosnico).

NAVODILO ZA UPORABO
Oblika plastenke za enkratno uporabo 
omogoča enostavno in varno uporabo izdelka.
Priporočeno je, da je dojenček pred uporabo 
izdelka v ležečem položaju. Če izdelek 
uporabljate pri otroku, naj ta v sedečem ali 
stoječem položaju nagne glavo na stran. 
Odtrgajte posamezno plastenko, da jo ločite 
od preostalih. Za odprtje plastenke zavrtite 
pokrovček. 
Konico odprte plastenke pazljivo vstavite  
v nosnico in plastenko nežno stisnite. 
Postopek ponovite pri drugi nosnici. 
Dvignite glavo, da sluz izteče, nato obrišite 
odvečno raztopino (dojenček) ali izpihajte nos 
(otroci in odrasli). 

NEŽELENI UČINKI
Na začetku uporabe se lahko pojavi občutek 
ščemenja ali prehodnega draženja.

PREVIDNOSTNI UKREPI
Dojenčku raztopino nakapajte v nosnico nežno, 
da se izognete možnosti okužbe srednjega 
ušesa.

OPOZORILA
Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi 
za morsko vodo. Ne uporabljajte pri 
nedonošenčkih.

SHRANJEVANJE
Plastenke s sterilno hipertonično raztopino 
Physiodose so namenjene za enkratno 
uporabo. 

Ne uporabljajte odprte ali poškodovane 
plastenke za enkratno uporabo zaradi možnosti 
bakterijske okužbe. 
Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, 
navedenega na plastenki. 

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.

Physiodose

Laboratoires Gilbert,
928, Avenue du Général de Gaulle,
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR, FRANCIJA

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: 
DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, 1370 LOGATEC
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Ni za injiciranje.

PLUS hipertonična  
raztopina morske vode  
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