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Marisol® 

Hypertonica 3% Sterile, 5 ml   
 

3% стерилен раствор на натриум хлорид  

 

 

Marisol® Hypertonica 3% Sterile е 3% стерилен раствор на натриум хлорид кој не содржи 

конзерванси. Пакуван е во поединечни дози за распрскување, така што употребата е хигиенски 

безбедна и едноставна. 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА  

 

Почитувани пациенти, 

Ве молиме, пред употребата внимателно прочитајте го ова упатство бидејќи тоа содржи важни 

информации за вас за употребата на медицинското средство Marisol® Hypertonica 3% Sterile. По 

читањето, не фрлајте го упатството, бидејќи можеби ќе посакате повторно да прочитатате некои 

податоци. Доколку нешто не ви е јасно или потребни ви се дополнителни информации за ова 

медицинско средство, обратете се на лекар или фармацевт. 

 

Состав: 1 ml раствор содржи 30 mg натриум хлорид   

              Растворувач: пречистена вода  

 

Како дејствува и кому е наменет производот Marisol® Hypertonica 3% Sterile? 

Marisol® Hypertonica 3% Sterile растворот во поединечни дози за распрскување е наменет за  да го 

олесни  разложувањето на секретот од дишните органи кај деца и возрасни. Во терапијата со 

инхалација, посебно е индициран за пациенти од сите возрасни групи кои страдаат од бронхитис, 

акутен бронхитис, цистична фиброза и хронични опструктивни болести на градите (ХОБГ). 

Дејствува преку различни механизми кои го олеснуваат разложувањето на секретот од дишните 

патишта, и така го подобрува дишењето со помош на: 

- кинење на јонските врски во слузниот гел, и на тој начин го намалува вискозитетот и 

еластичноста на секретот 

- апсорпција на водата од слузокожата и субмикозата, што доведува до намалување на отокот 

на ѕидовите на респираторниот тракт 

- поттикнување кашлица и исфрлање на исплувката, што може да помогне при елиминација 

на слузта од бронхиите и при опструкција на респираторниот тракт. 

 

Како се употребува Marisol® Hypertonica 3% Sterile? 

Употребете 4 или 5 ml раствор во терапијата со инхалација според пропишаниот лекарски рецепт. 

Исто така, може да се користи како помошно средство со други производи за инхалација. 

Marisol® Hypertonica 3% Sterile може да се користи со кој било тип распрскувач, односно инхалатор. 

Препорачливо е да се придржувате до упатството за употреба што го предложил произведувачот. 

Marisol® Hypertonica 3% Sterile претставува природен деконгестив, бидејќи применет локално ( како 

резултат на осмотското делување) содржината на ампулите  ја „повлекува“ водата од отечените 

делови на носната слузница и овозможува олеснето дишење. 

 

Што уште морате да знаете за производот Marisol® Hypertonica 3% Sterile и кога не треба да го 

користите? 

При препорачана употреба на производот Marisol® Hypertonica 3% Sterile не се очекуваат несакани 

ефекти. Не постојат посебни мерки на претпазливост за користење на производот Marisol® 

Hypertonica 3% Sterile. 
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Нема достапни податоци за штетност од примената на производот Marisol® Hypertonica 3% Sterile во 

текот на бременоста и доењето.  

Marisol® Hypertonica 3% Sterile можат да го користат и деца и возрасни. 

Сепак, во ретки случаи, кај пречувствителни лица, можни се алаергиски реакции. Реакциите се благи 

и по правило се повлекуваат по престанокот на употреба на препаратот. 

 

Сега, вратете се на составот на производот Marisol® Hypertonica 3% Sterile и уште еднаш 

прочитајте го. 

Доколку знаете дека сте алергични на некоја состојка на Marisol® Hypertonica 3% Sterile, не го 

употребувајте. 

Доколку во текот на примената се појави алергиска реакција, не паничете. Прекинете ја употребата 

на Marisol® Hypertonica 3% Sterile и известет го лекарот или фармацевтот. 

 

Прочитајте го и ова: 

Не голтајте. Децата не би смееле да го користат препаратот без надзор од возрасен.  

Производот користете го само во оригиналното пакување. Доколку поединечното пакување е 

оштетено, немојте да го користите. 

Не го користете производот заедно со други лекови пред да се консултирате со вашиот лекар. 

Кај многу чувствителни болни, производот треба да се примени според лекарски рецепт, зашто 

можеби е потребна претходна примена на бронходилататор.  

Во случај на бронхоспазма или упорна кашлица, прекинете ја терапијата и посоветувајте се со 

вашиот лекар.    

Немојте да го користите производот по истекот на рокот на 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 досег на деца. 

 

Рок на употреба: означен на пакувањето.  

Поединечната доза, по отворањето, мора веднаш да се искористи за да се избегне ризик од 

контаминација и причинување каква било инфекција.  

 

Метод на стерилизација: изработено со асептична постапка.  

Број на Решение за упис на медицинското средство во Регистарот на медицински средства:  

14-6142/2 од 17.06.2020 година 

Произведувач на медицинското средство:  

UNOLAB MANUFACTURING, S.L. 

Av/De las flores 6, 28970 Humanes de Madrid (Madrid), España 

 

Увозник и дистрибутер: Септима дооел, ул. Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје, Р. Северна 

Македонија, 

 

 
 

 


