
1. Opis proizvoda

ActiMaris® NASAL pršilo je hipertonična, 
alkalno ionizirana raztopina morske 
soli  (1,2% NaCl), natrijevega hipoklorita 
NaOCl (0,04%) in HOCl hipoklorove 
kisline (0,004%) in deluje na bio-fizični 
osnovi. Morska sol in natrijev hipoklorit 
ustvarjata protivnetni in protimikrobni 
učinek.

ActiMaris® NASAL pršilo vlaži in 
čisti  sluznico in  s svojo sestavo 
mineralov, soli in elementov v sledovih 
podpira fiziološko okolje na površini 
sluznic. Zaradi svoje hipertoničnosti 
/ hiperosmolarnosti ima raztopina 
razbremenilni učinek, raztaplja 
naplastitve  in nosne izločke ter olajša 
nosno dihanje. Zaradi čistilnega učinka in 
raztapljanja izločkov, ActiMaris® NASAL 
pršilo izboljšuje počutje in blaži značilne 
simptome zgoraj navedenih indikacij. 
ActiMaris® NASAL pršilo je prijazno 
do celic, s hitrim in  protimikrobnim 
učinkom. Morska sol in natrijev hipoklorit 
sta naravna konzervansa in zagotavljata 
dolgo stabilnost ActiMaris® NASAL 
pršila.

ActiMaris® NASAL pršilo NE  vsebuje:
•  kortizona
•  ksilometazolina
•  alkohola
•  antibiotikov

2. Področja uporabe / indikacije

ActiMaris® NASAL pršilo je primerno  
kot dodatek in podpora v primeru:
• rinitis / prehlad / 
• pri okužbah z gripo
•  akutno in kronično vnetje nosne 

sluznice (rinitis acuta et chronica)

•  akutni in kronični rinosinusitis( vnetje 
nosu in sinusov) (rhinosinusitis acuta 
et chronica)

•  rinitis medicamentosa( neželen 
učinek pri uporabi nekaterih nosnih 
dekongestivov, gre za kronično 
zamašen nos in okvarjeno nosno 
sluznico)  

•  alergijski rinitis- vnetje nosne sluznice 
(tudi preventivno)

• katastrukcija / okužba srednjega ušesa
•  pooperativna nega (po operacijah nosu 

in sinusov)
•  preventiva proti  odpornim mikrobom 

MRSA / VRE
•  preprečevanje  vnetja in zmanjševanje 

post-nosnega kapljanja v spodnjih 
dihalnih poteh

3. Navodila za uporabo in doziranje

Če glavo upognete nekoliko naprej, 
pršilo doseže srednji in spodnji nosni 
prehod. Na ta način dosežete večjo 
površino sluznice  in tako je  učinek 
boljši .

Odrasli in otroci od 2. leta dalje:
Priporočeni odmerek ActiMaris® NASAL 
pršila: 2 odmerka v vsako nosnico 4 - 
5-krat na dan.

Lahko uporabljate tudi med nosečnostjo 
in dojenjem.

Otroci (mlajši od 2 let) in dojenčki:

1 - 2 odmerka v vsako nosnico 2 - 3 krat 
dnevno, kot je potrebno.

Ko vnašate ActiMaris® NASAL pršilo, 
dojenčkov in malčkov ne smete 
postavljati na hrbet, temveč na stran.  
Ob tem je potrebno glavo rahlo dvigniti. 
Pred uporabo proizvoda za dojenčke 

Navodila za uporabo  
ActiMaris® NASAL pršilo



in malčke se vedno posvetujte s svojim 
pediatrom.

Pri hujših endonasalnih okužbah in oblogah 
na sluznici lahko ActiMaris® NASAL pršilo 
kombiniramo z ActiMaris® gelom za 
rane 2 - 3 krat na dan. Pri priporočenem 
odmerjanju vsebnost 20 ml (100 μl na 
pršenje) zadostuje za terapijo od 7 do 
10 dni (približno 200 pršenj). Pri uporabi 
ActiMaris® NASAL pršila predoziranje  
ni možno, niti ne obstaja kakršen koli 
sistemski učinek. Nosna raztopina se po 
stiku in reakciji s sluznico razgradi v vodo, 
sol in kisik. Na enak način odvisnost na 
nosno raztopino ni mogoča.

4. Tkivna toleranca in bio-kompatibilnost

ActiMaris® NASAL pršilo je primerno za 
dolgotrajno (> 24h) in večkratno uporabo 
pri razdraženih sluznicah in tkivih.

Toleranco in bio-kompatibilnost so 
dokazali tudi z  večkratnimi aplikacijami. 
Aplikacija je skoraj neboleča in jo na 
splošno dobro prenašajo tudi alergični 
ljudje.

5. Neželeni učinki in kontraindikacije

Zaenkrat niso znani stranski učinki.

Kontraindikacije v primeru alergije na 
sestavine (zaenkrat še niso opazili).

6. Interakcije

Ob pravilni uporabi ni pričakovati nobenih 
interakcij - tudi s potrebnimi sistemskimi 
antibiotičnimi terapijami. Kombinacije

zdravljenja z drugimi endonasalnimi 
pripravki niso potrebne ali priporočljive.

Zaradi varnostnih razlogov se posvetujte s 
svojim zdravnikom, če želite sistematično 
uporabljati druga zdravila v kombinaciji.

7. Splošni varnostni napotki

Hranite izven dosega otrok! Izogibajte se 
neposrednemu stiku z barvnimi tkaninami, 
saj lahko vsebuje vsebovani natrijev 
hipoklorit

oksidacijski ali belilni učinek! Po stiku z 
barvnimi tkaninami takoj sperite z vodo.

8. Sestavine in tehnični podatki

Voda, morska sol, natrijev hipoklorit.

Bistra, brezbarvna, alkalna in hipertonična 
raztopina morske soli z značilnim vonjem; 
vsebuje 1,2% morske soli (NaCl), 0,04% 
NaOCl in 0,004% HOCl.

9.  Navodila za skladiščenje,  
rok uporabnosti, rok uporabe

ActiMaris® NASAL pršilo  hranite pri sobni 
temperaturi med + 5 ° in + 25 ° C. Zaščitite 
proizvod pred neposrednimi sončnimi žarki 
in / ali toploto.

Rok uporabnosti je 30 mesecev. Veljavni 
rok uporabnosti je natisnjen na embalaži.

Po odprtju pršila je obdobje uporabe 3 
mesece.
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Zaščitite pred neposredno sončno 
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