DELMAR fiziologinis nosies purškalas
Kasdienei nosies priežiūrai ir nesutrikusioms nosies funkcijoms palaikyti. Delmar padeda išsaugoti
apsaugines nosies funkcijas ir apsaugoti nosį nuo ligų.
Kas yra Delmar ir kokia jo sudėtis?
Delmar izotoninis jūros vandens tirpalas naudingas kasdienei nosies higienai, persišaldžius, esant alerginės
kilmės nosies varvėjimui, taip pat tada, kai nosies gleivinė yra sausa, sudirginta ir susilpnėjusios jos
funkcijos. Tinka naudoti žmonėms, turintiems polinkį į nosies gleivinės sausumą kondicionuoto oro
aplinkoje bei prieš taikant paskirtą nosies gydymą (nosies lašus) nosies ertmėms išplauti ir sudaryti sąlygas
geresniam vaisto sąlyčiui su nosies gleivine.
Delmar sudėtyje yra 90 mg jūros druskos/ ml. Druskų koncentracija Delmar yra tokia pati, kaip ir natūrali
druskų koncentracija organizme, todėl purškalas švelniai veikia jūsų nosį, greitai ir lengvai atstato tinkamą
nosies funkciją.
Kam naudojamas Delmar?
Kasdienei nosies ertmės higienai:
 mažina viršutinių kvėpavimo takų infekcijos riziką
 valo nosies ertmę esant:
- alergijai
- peršalimui ir rinitui
 drėkina sausą nosies gleivinę:
- oro kondicionavimo ir šildymo metu
- prieš gydomųjų nosies lašų panaudojimą
 kaip pagalbinė priemonė vaikams, negalintiems išsišnypšti nosies.
Kaip veikia Delmar?
Delmar valo nosies ertmes.
Purškalas suminkština susikaupusias gleives, todėl jas lengviau pašalinti. Purškalas išplauna alergenus ir
bakterijas, todėl jų poveikis nosies sienelėms sumažėja.
Delmar drėkina nosies sieneles ir padeda joms tinkamai filtruoti orą.
Delmar padeda išsaugoti apsaugines nosies funkcijas ir apsaugoti nosį nuo ligų.
Kas gali vartoti Delmar?
Suaugusieji, vaikai ir kūdikiai nuo 6 mėnesių.
Delmar galima vartoti nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu.
Delmar vartojimas
Vaikai nuo 6 mėn.
1 įpurškimas į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną.
Suaugusieji ir paaugliai
1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną.
Prieš vartojant pirmą kartą prašome pašalinti apsauginį žiedą nuo plastmasinio purkštuko dangtelio.
Paruoškite buteliuką naudoti: keliskart paspauskite purkštuką, kol atsiras smulki dulksna. Tada bus galima
vartoti purškalą. Įkiškite antgalį į šnervę ir iš abiejų pusių paspauskite antgalio pagrindo žiedą .

Kiekvienąkart panaudoję, išvalykite antgalį ir uždenkite purkštuką dangteliu. Papurškimai yra dozuoti,
purškiamoji medžiaga pasiskirsto tolygiai; ji drėkina ir valo nosies sieneles. Dėl higieninių priežasčių
kiekvienas asmuo turi turėti nuosavą purškalo buteliuką.
Kaip ilgai galima vartoti Delmar?
Vartojimo trukmė neribota. Jei turite klausimų, klauskite vaistininko.
Kada negalima vartoti Delmar?
Delmar nevartokite, jei yra padidėjęs jautrumas (alergija) jūros vandeniui.
Atsargumo priemonės, vartojant Delmar
Delmar vartoti po nosies operacijų arba traumų galima tik pasitarus su gydytoju.
Kaip laikyti Delmar?



Laikykite kambario temperatūroje.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje.

Pakuotės aprašymas
Delmar teikiamas buteliuke, kuriame yra 100 ml tirpalo. Kiekviename buteliuke yra maždaug 800 dozių.
Sudėtis. Išgrynintas vanduo, jūros druska, benzalkonio chloridas.
Tinkamumo laikas. 2 metai. Atidarius Delmar buteliuką, jį vartoti galima ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Delmar yra medicinos prietaisas.
Gamintojas.
Medochemie Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Str.
P.O. Box 51409
3505 Limassol,
Kipras
Gamintojo atstovas Lietuvoje.
Medochemie Ltd. atstovybė,
Tel.: 8 37 338358

