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PROPOMINT спреј за деца 
 

30 ml ( 34.5 g) 
 
 

 Пред употреба на Propomint спреј за деца, внимателно прочитајте го упатството, 
бидејќи содржи важни информации за Вас. 
 

Овој граничен производ се издава без рецепт. И покрај тоа треба да го употребувате 

претпазливо за да Ви биде што повеќе од корист. 

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно. 
- Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт ако Ви се потребни дополнителни 

информации. 
- Ако некоја од несаканите појави стане сериозна или ако забележите несакана 

појава која не е наведена во ова упатство, Ве молиме известете го Вашиот лекар 
или фармацевт. 

 

      Упатството за употреба на Propomint спреј за деца содржи: 

1. Што претставува и за што се употребува Propomint спреј за деца 
2. Што мора да знаете пред да го употребите Propomint спреј за деца 
3. Како се употребува Propomint спреј за деца 
4. Можни несакани дејства  (реакции) на Propomint спреј за деца 
5. Чување и рок на употреба на  Propomint спреј за деца 
6. Дополнителни информации за Propomint спреј за деца 

 
 

 

1.ШТО ПРЕТСТАВУВА И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА PROPOMINT СПРЕЈ ЗА ДЕЦА 
 
 

Граничниот производ Propomint спреј за деца е формулиран на база на стандардизиран 

екстракт од прополис, исландски лишај и N-acetilcistein и е наменет за чување на 

здравјето на слузокожата на грлото, усната шуплина и непцата. 

Прополисот содржан во производот е природна супстанцa која,а благодарение на 

големиот број лековити состојки, се користи над 2000 години. Го произведуваат пчелите, 

со него ги затвораат своите кошници, и на тој начин ги штитат од штетното дејство на 

различните микроорганизми. Има изразени антимикробни и антиинфламаторни својства, 

а исто така и ги ублажува симптомите кои ги следат воспаленијата на грлото и крајниците, 

надразнето грло и сува кашлица, заболени непца, појава на афти и сл. Има и 

антивирусно дејство, поради што се користи како помош при настинка и грип, зашто го 

скратува времетраењето на болеста и го зајакнува имунолошкиот систем на 

организмот.Се препорачува и кај здрави лица, а особено кај лица склони на чести 

инфекции. Прополисот може да се користи како прва одбранбена линија при бактериски 

инфекции, како дополна на терапија со антибиотици. Propomint спрејот за деца содржи 

прополис стандардизиран на полифреноли, со што се постигнува оптимален ефект на 

овој делотворен принцип.  
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Исландскиот лишај има долга традиција на примена во терапија на респираторни 

заболувања. Полисахаридите, содржани во ова растение, ја обложуваат воспалената и 

иритирана слузница на усната шуплина и ждрелото, ублажувајќи ја на тој начин сувата, 

надразнувачка кашлица.   

Уснинската киселина, која е составен дел на исландскиот лишај, покажува антибиотски 

својства и токму поради тоа се смета за вреден природен антибиотик, којшто може да 

помогне во состојби на настинка и грип, придружени со кашлица и засипнатост. Се 

препорачува неговата примена и превентивно, со цел заштита на исушената слузокожа 

на горните дишни патишта, што најчесто се јавува за време на постудените денови во 

годината. Propomint спрејот за деца содржи екстракт од исландски лишај, стандардизиран 

на 30% полисахариди. Екстрактот од исландски лишај содржан во нашиот спреј е ДНК 

сертифициран, низ ДНК баркодинг за да им овозможиме на нашите корисници најдобар 

квалитет на исландскиот лишај. 

N-acetilcistein е дериват на протеинската аминокиселина L-cistein и e ефикасно 

муколитично средство. Се применува во состојби на акутни и хронични воспаленија на 

дишните патишта  пропратени со прекумерно лачење на слуз и отежнато искашлување. 

Дејствува така што ја намалува вискозноста на насобраната слуз и го олеснува нејзиното 

излачување од респираторните органи. N-acetilcistein се препорачува како додаток во 

терапија за вирусни инфекции, синузитит, бронхитис и други заболувања на 

респираторниот тракт. N- acetilcistein заедно со прополисот и исландскиот лишај 

содржани во Propomint спрејот за деца, помага при сите видови инфекции во усната 

шуплина и ждрелото, без разлика дали нивниот причинител е бактерија, вирус или 

габичка. Се препорачува неговата примена за смирување на надразнето грло и сува 

кашлица, како помош при воспалени непца и во терапија на афти. Формулиран без 

алкохол, со додаток на мед и арома на спеарминт, кој му дава многу пријатен вкус, 

Propomint спрејот за деца е погоден за примена кај најмалите. 

 
Употребата на Propomint спреј за деца се препорачува: 

 кај воспаление и болка во грло и крајници 
 за спречување на настинка и грип 
 кај сува кашлица, засипнатост и надразнето грло 
 против воспаление на непца и афти 
 за свеж здив 

 
 

 

2.ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГO УПОТРЕБИТЕ PROPOMINT СПРЕЈ ЗА ДЕЦА: 
 

Немојте да го употребувате граничниот производ Propomint спреј за деца: 

 Ако сте чувствителни (алергични) на  прополис  или на други состојки од 
производот. 

    Препорачаната дневна доза не смее да се пречекори.  
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Бидете посебно внимателни со граничниот производ  Propomint спреј за деца, 

консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт: 

- Не се познати состојби, болести кај кои Propomint спреј за деца треба внимателно 

да се употребува 

- Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство. 
 

Употреба со други лекови или медицински производи:  

Ве молиме да го известите Вашиот лекар или фармацевт ако употребувате или ако 

неодамна сте употребувале други лекови, вклучувајќи и лекови што се земаат без рецепт. 

Антитусици  

Комбинирана употреба на Propomint спреј за деца со антитусици (препарати што ја 

намалуваат кашлицата ), може да предизвика натрупување на секрет поради супресија на 

рефлексот за кашлање.Затоа треба да се посоветувате со Вашиот лекар пред да ја 

употребите оваа комбинација. 

Антибиотици и други лекови 

Граничниот производ Propomint спреј за деца содржи слузи кои што можат да доведат до 

намалена ресорпција на лековите. Во колку е неопходно граничниот производ Propomint 

спреј за деца да се комбинира  со перорални антибиотици и други лекови, потребно е:  

консултација со лекар или фармацевт и исто така треба да поминат два часа помеѓу 

примањето на граничниот производ Propomint спреј за деца и другите лекови.  

Предупредување за сите возрасни групи:  

Propomint спреј за деца не претставува замена за стандардна пропишана терапија, 

особено не е замена за стандардна терапија при наведените заболувања. 

Предупредување за деца: 

Propomint спрејот за деца, може да се употреби кај деца од  1 до 3 години по  претходна 

консултација со лекар или фармацевт. 

Бременост и доење: 

Не се препорачува употреба кај трудници и доилки без претходна консултација со лекар 

или фармацевт.  

Земање на Propomint спреј за деца со храна и напиток: 

Најдобро е Propomint спрејот за деца да го земате по јадење. Бидејќи препаратот содржи N 

– acetil cistein, во текот на неговото користење треба да се внесуваат повеќе течности, но 

не веднаш по примање на граничниот производ, бидејќи може да предвремено да се 

отстрани од слузокожата на устата и грлото. 
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Влијание врз способноста за возење автомобил или ракување со машини: 

Propomint спреј за деца нема психотропно дејство и затоа не влијае врз способноста за  

возење превозни средства или ракување со машини. 

Важни информации поврзани со некои од помошните компоненти на производот 

Propomint спреј за деца:   

Производот не треба да го земаат лица кои се пречувствителни на некои од помошните 

состојки на производот. 

 

  3.КАКО СЕ УПОТРЕБУВА PROPOMINT СПРЕЈ ЗА ДЕЦА: 
 

Секогаш употребувајте го Propomint спрејот за деца според препораките дадени во ова 

упатство или како што Ви препорачал Вашиот доктор или фармацевт. Пред употреба на 

граничниот производ Propomint спреј за деца, шишенцето треба да се промати и од 

млазникот да се тргне заштитното капаче. Подигнете го млазникот и насочете го кон устата, 

а потоа прснете 2 пати.   

  Дозирање и начин на употреба: 

  Деца од 1 до 3 години: 3 пати дневно со претходна консултација со лекар или фармацевт. 

  Деца постари од 3 години: 4 пати дневно. 

Немојте да земате храна или течности веднаш по примена на Propomint спрејот за деца, 

бидејќи препаратот може предвреме да се отстрани од устата и ждрелото. 

Времетраење на употреба: 

Употребата на Propomint спрејот за деца зависи од интензитетот на болеста и може да се 

користи подолг временски период без прекин. Се препорачува да се продолжи со негова 

употреба и неклоку дена по завршувањето на клиничките знаци на болеста.Може да се 

користи и превентивно. 

Пред употреба шишенцето треба да се протресе.Во производот е можна појава на талог. 

Ако сте употребиле Propomint спреј за деца повеќе од препорачаното: 

Ако сте зеле поголема доза отколку што треба, веднаш посоветувајте се со Вашиот лекар 

или фармацевт.  

 Не се забележани случаи на предозирање со Propomint спреј за деца. 

Ако сте заборавиле да земете Propomint спреј за деца: 

Ако сте пропуштиле доза, земете ја наредната и продолжете со вообичаеното дозирање. 
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Не земајте двојна доза за да ја надокнадите пропуштената доза.  

 

       4.МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА (РЕАКЦИИ): 

Не се познати несакани дејства  на  Propomint спреј за деца. 

Можат да се јават реакции на пречувствителност. 

Ако  забележите било  какви несакани реакции кои не се споменати во ова упатство, Ве 

молиме да прекинете со употреба на препаратот и да го информирате Вашиот лекар или 

фармацевт. 

 

     5.ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА PROPOMINT СПРЕЈ ЗА ДЕЦА: 
 

Да се чува вон дофат на деца! Да се чува на температура до 25 ˚С, во оригинално 

пакување, на суво и темно место. 

 
Не употребувајте го Propomint спрејот за деца по датумот на истек на рокот на употреба, 
наведен на пакувањето. Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на 
последниот ден од тој месец. 
 

Propomint спреј за деца не треба да се исфрлаат во отпадна вода ниту во смет од 

домаќинството. 

Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните Propomint спрејот за деца кој веќе не 

Ви е потребен. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината. 

 
Рок на употреба: 3 години 
 
Пакување: Стаклено кафено шишенце 30ml со спреј- затворач 

 

 

6.  ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 
 

 

Што содржи производот Propomint спреј за деца? 

 

Активни состојки: 100 g производ Една доза     

(0,15 g) 

%ПДВ*: 
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содржи: содржи: 

Течен хидроглицерински 

екстракт од прополис 

(стандардизиран на 12 mg/ml 

флавоноид)  

10 g 0.015 g / 

Сув екстракт од талус на 

исландски лишај 

(стандардизиран на 30% 

полисахарид ) 

4 g 0.006 g / 

N-acetilcistein  0.1 g 0.00015 g / 

*ПДВ – препорачан дневен внес не е одреден 

Состојки: пречистена вода, згуснувач-глицерол, течен хидроглицерински екстрат од 

прополис, мед, сув екстракт од талус од исландски лишај, конзерванс-калиум сорбат, N-

acetilcistein, арома на сперминт, згуснувач-ксантан гума. 

 

 

Како изгледа и што содржи пакувањето на граничниот производ Propomint спреј за 

деца? 

 

Нутритивни информации: 

 

100 g производ 

просечно содржи: 

 

Една доза (0,15 g)  

просечно содржи: 

Енергетска вредност (kJ/kcal) 564.35/134.4 0.95 /0.2 

Масти (g) 

 од кои заситени масни киселини (g) 

0.90 

 

0.48 

<0.01 

 

<0.01 

Јаглехидрати (g) 

 од кои шеќери (g) 

45.15 

5.05 

0.08 

<0.01 

Протеини (g) 0.50 <0.01 

Сол (g) <0.1 <0.01 
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Граничниот производ Propomint спреј за деца е со: 

- Нето маса на пакување: 34.5 g 
- Пакување: шишенце со 30 ml 
- Не содржи алкохол 
 

Начин на издавање: 

Граничниот производ Propomint спреј за деца, може да се издава или да се продава без 

лекарски рецепт. 

Носител на одобрение на  граничниот производ Propomint спреј за деца во промет: 

Септима дооел, ул.Христо Татарчев 13 бр 9, Скопје, тел. 02-30 60-175. 
 
Производител на граничниот производ Propomint спреј за деца: 
Esensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna Zona Белград, Република Србија,  

 
 

Увозник, застапник и дистрибутер за Македонија: Септима дооел, ул.Христо Татарчев 
13 бр. 9, Скопје, тел. 02-3060-175. 
 
 

 

Број и датум на упис во регистарот на гранични производи: 

                           11-2609/2 od 19.04.2019 година 


