
DELMAR hipertoninis nosies purškalas 

Delmar hipertoninis nosies purškalas su jūros druska mažina peršalimo, gripo arba alergijos sukeltą nosies 

ir sinusų gleivinės paburkimą, valo nosį.  

Kas yra Delmar hipertoninis ir kokia jo sudėtis? 

Delmar hipertoninis nosies purškalas yra hipertoninis jūros vandens tirpalas, kuriame gausu jūros 

mineralinių druskų ir mikroelementų. Delmar hipertoninio purškalo sudėtyje yra 37 mg jūros druskos/ ml ir 

šis kiekis yra panašus į Viduržiemio jūros druskingumą. Didele druskų koncentracija pasižymintis Delmar 

hipertoninis tirpalas mažina nosies gleivinės paburkimą, ją valo ir drėkina, nesukeldamas žalos nosies 

gleivinei.  

Delmar hipertoninis – natūrali priemonė, mažinanti nosies ertmių ir sinusų užsikimšimą, drėkinanti jautrią 

nosies gleivinę, o tai itin svarbu norint išsaugoti sveiką kvėpavimo sistemą. Delmar hipertoninis purškalas 

padeda atkurti nosies funkcijas, sumažina komplikacijų (sinusito, otito) riziką ir palengvina kvėpavimą. 

Kuo naudingas Delmar hipertoninis? 

Sumažina nosies užgulimą, esant: 

 karščiavimui

 peršalimui

 rinitui

 alergijai

 sinusitui

Naudojamas: 

 prieš purškiant kortikosteroidus ir siekiant pagerinti jų poveikį

 esant knarkimo problemoms

Išpurškiamas iš buteliuko smulkios dulksnos pavidalu, todėl tolygiai padengia nosies gleivinę. 

Nesuteikia pripratimo. Galima saugiai vartoti ilgą laiką. 

Kaip veikia Delmar hipertoninis? 

Kai druskų kiekis tirpale yra didesnis nei žmogaus organizmo ląstelėje ir atitinka jūros druskingumą, toks 

tirpalas vadinamas hipertoniniu. Delmar hipertoninio tirpalo druskos koncentracija (3,7 %) didesnė nei 

nosies gleivinėje, kuri yra izotoninė (0,9 %). Dėl to, jis sukuria osmosinį slėgį, kurio dėka ne tik praplauna 

ir išvalo nosį, bet ir šalina skysčių perteklių gleivinėje, mažina paburkimą, lengvina nosies ir sinusų 

užgulimą, todėl tampa lengviau kvėpuoti. 

Kas gali vartoti Delmar hipertoninis? 

Suaugusieji, paaugliai ir vyresni kaip 1 metų vaikai. 

Delmar hipertoninis vartojimas  

Visada vartokite Delmar hipertoninį, vadovaudamiesi šia vartojimo instrukcija. 

Vaikai nuo 1 metų 

1įpurškimas į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną. 

Suaugusieji ir paaugliai 

1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną 



 

 

Prieš vartodami, supurtykite. 

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. 

Nevartokite Delmar hipertoninio purškalo ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pirmosios buteliuko atidarymo 

dienos. 

 

Kiek laiko reikia vartoti Delmar hipertoninis? 

 

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, kurie patars, kiek laiko reikia vartoti Delmar hipertoninį purškalą. 

 

Kada negalima vartoti Delmar hipertoninio? 

 

Jei esate jautrūs (alergiški) jūros vandeniui. 

 

Atsargumo priemonės vartojant Delmar hipertoninį 

 

Po chirurginių nosies operacijų ar sužeidimų Delmar hipertoninį purškalą galima vartoti tik pasitarus su 

gydytoju. 

 

Kaip laikyti Delmar hipertoninį? 

 

 Laikykite kambario temperatūroje. 

 Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Pakuotės aprašymas 

 

Delmar hipertoninis purškalas tiekiamas buteliuke, kuriame yra 50 ml tirpalo. Kiekviename buteliuke yra 

maždaug 400 dozių. 

Sudėtis. Išgrynintas vanduo, jūros druska, benzalkonio coloridas. 

 

Tinkamumo laikas. 3 metai.  

 

Delmar hipertoninis 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   

 

 

 

 


