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Marisol
®

 Sterile 

Физиолошки раствор, назален и офталмолошки 

 

Marisol Sterile е стерилен физиолошки раствор кој не содржи конзерванси. Пакуван е во 

поединечни дози, а неговата употреба е хигиенски безбедна и едноставна. 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

Почитувани пациенти, 

Ве молиме внимателно да го прочитате упатството, бидејќи содржи важни информации за вас за начинот на 

користење на медицинското средство Marisol Sterile. По читањето, не фрлајте го упатството, зашто можеби ќе 

посакате повторно да прочитате некои податоци. Доколку има нешто нејасно или ви се потребни 

дополнителни информации за ова медицинско средство, обратете се на лекарот или фармацевтот. 

 

Состав: 1 ml капки содржи 9 mg натриум хлорид 

              Растворувач: прочистена вода 

 

Како дејлува  и кому е наменет производот Marisol Sterile? 

Marisol Sterile физиолошкиот раствор во поединечни дози, наменет е за хигиена на носот и очите 

кај бебиња, деца и возрасни.Бидејќи хигиената на носот и на очите е особено важна кај 

новороденчињата, Marisol Sterile е дизајниран на начин што овозможува едноставна примена во 

малите ноздри на бебињата и на чувствителниот предел околу окото. Може да се употреби 1 - 6 

пати дневно, во зависност од потребата. Неопходно е да се употребуваат одвоените поединечни 

дози за одржување на хигиената на носот и на очите. 

 

Кога да се користи производот Marisol Sterile? 

 

Marisol Sterile и хигиена на носот: 

- за чистење и навлажнување на слузокожата на носните канали за секојдневна хигиена или 

во случај на настинка 

- за отстранување вишок слуз, нечистотија и иритирачки материи од носниот канал и 

одржување на непреченото дишење во случај на затнат нос и зголемена секреција 

 

Marisol Sterile и хигиена на очите и капаците: 

- за чистење и чување на влажноста на очите и капаците  

 

Како се употребува Marisol Sterile? 

 

Начин на користење за да се одржи хигиената на носот: 

Главата треба да се наведне наназад, нежно да се стави врвот на ампулата во едната ноздра и 

полека да се притисне. Истата постапка треба да се повтори и во другата ноздра. Главата треба 

да се исправи, да се почека слузокожата на носот да се исуши, а потоа да се избрише носот. Ако 

производот се користи кај бебиња, капките да се истиснуваат колку што е можно понежно, со 

минимален притисок на ноздрата. Кај бебињата, производот може да се користи и со помош на 

стерилни компреси. Стерилната компреса најпрво треба да се обликува како ноздрата на бебето, 

потоа треба да се натопи со растворот Marisol Sterile, внимателно да се стави во ноздрата и нежно 

да се сврти за да се отстранат наслагите слуз или други нечистотии. Да се користи посебна 

стерилна компреса за секоја ноздра за да се избегне ширење на инфекцијата. 
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Начин на користење за да се одржи хигиената на очите и капаците: 

Стерилната компреса треба да се натопи со растворот и да се пребришат очните капаци, кон 

внатрешната страна на окото за да се избегне ширење на нечистотиите долж окото. Треба да се 

користи посебна стерилна компреса за секое око. Ако растворот се капнува директно во окото, 

главата треба да биде навалена наназад, да се истиснат по неколку капки во секое око, водејќи 

сметка врвот на ампулата да не дојде во контакт со површината на окото. Потоа главата се 

исправа и со стерилната компреса се брише вишокот раствор што ќе истече околу окото.  

 

Што уште треба да знаете за производот Marisol Sterile и кога не треба да го користите? 

 

Marisol Sterile според составот, концентрацијата и pH-вредноста одговара на физиолошките 

вредности. Поради ваквите карактеристики, одлично се поднесува. При препорачаната употреба, 

не се очекуваат несакани ефекти. Нема посебни мерки за претпазливост за користење на 

производот Marisol Sterile. 

Нема достапни податоци за штетност од примената на производот Marisol Sterile во текот на 

бременоста и доењето. 

Marisol Sterile можат да го користат и деца и возрасни. 

Сепак, во ретки случаи, кај пречувствителните лица се можни алергиски реакции. Реакциите се 

благи и по правило се повлекуваат по престанувањето на користењето на препаратот.  

 

Сега вратете се на составот на производот Marisol Sterile и уште еднаш прочитајте го! 

Доколку знаете дека сте алергични на некоја состојка на производот Marisol Sterile, не 

употребувајте го. 

Доколку при примената се појави алергиска реакција (оток, пескање, болка, отежнато дишење низ 

нос), не паничете. Прекинете ја употребата на Marisol Sterile и известете го лекарот или 

фармацевтот. 

 

Прочитајте го и ова: 

Да не се голта. Децата не треба да го користат препаратот без надзор од возрасни. 

Производот да се користи само во оригиналното пакување. 

Ако поединечното пакување е оштетено, не користете го. 

Не го користете производот по истекот на рокот за употреба, означен на пакувањето. 

Неправилната употреба може да има штетни последици. 

 

Начин на чување: 

Да се чува на температура до 25˚C. 

Да се чува вон дофат на деца.  

 

Рок на употреба: 3 години од датумот на производство. 

Поединечната доза по отворањето мора веднаш да се искористи. 

 

Метод на стерилизација: изработено со асептична постапка 

Број на решението за упис на медицинското средство во Регистарот на медицински 

средства: 

14-8007/2-17 од 07.08.2017 г. 

 

Произведувач на медицинското средство:  

MEDICELS HP,  
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90 Avenue des Champs Elysees 

75008 Paris - France 

 

Увозник и дистрибутер: Септима дооел, Ул.Сава Ковачевиќ 13. бр.9. Скопје 

 

                        


