
Marisol hypertonica спреј раствор за нос 50 ml е 
(хипертоничен раствор на морска сол) 
 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПОТРЕБА 
 
Почитувани пациенти, 
Ве молиме пред употреба внимателно да го прочитате ова упатство, 
бидејќи тоа содржи битни информации за употреба на медицинското 
средство Marisol hypertonica спреј. После читањето, упатството немојте да 
го фрлате, бидејќи можеби некои податоци повторно ќе сакате да ги 
прочитате. Доколку имате нејаснотии или Ви се потребни дополнителни 
информации за ова медицинско средство, обратете се кај Вашиот лекар 
или фармацевт. 
 
Состав: 
1 ml спреј содржи 37 mg морска сол. Растворувач: прочистена вода. Содржи 
конзерванс: бензалкониум хлорид 0.1 mg/ml. 
 
Кога делува и за кого е наменет Marisol hypertonica спреј? 
Marisol hypertonica спреј раствор за нос е хипертоничен раствор кој се 
одликува со единствена содржина на морска сол. Концентрацијата на сол 
во овој раствор одговара на салинитетот на морската вода. Бидејќи 
растворот е хипертоничен во споредба со физиолошките течности на 
човекот, содржи повеќе сол. Ваков тип на раствор после примена на 
отечена носна слузокожа, брзо и ефикасно ја “извлекува” т.е. дренира 
водената содржина, после што отокот на носната слузокожа брзо се 
намалува и дишењето се олеснува. Дренирањето настанува како резултат 
на осмотскиот ефект на хипертоничниот раствор. Наменет е за лица со 
отежната правилна физиолошка функција на носна слузокожа. Marisol 
hypertonica растворот брзо ослободува од тегоби на запушен нос, а притоа 
не постои ограничување за должината на негова примена, бидејќи не ја 
оштетува носната слузокожа и не доведува до појава на толеранција. 
 
 Кога се користи Marisol hypertonica спреј? 
 

 за затнат нос 

 кај акутно воспаление на носна слузокожа 

 кај лица со непроодни дишни патишта, вирусни настинки и кивавица 
од алергиско потекло (алергичен ринитис) 

 кај воспалени синуси (хроничен синузитис) 

 пред употреба на кортикостероидни назални лекови 

 за ублажување на последици од долготрајна примена на капки за нос 
кои содржат вазоконстриктори 

 при проблеми со „рчење 
 
 



Како се употребува Marisol hypertonica спреј? 
Возрасни и деца над две години: неколкупати дневно 1-2 вбризгувања во 
секоја ноздрва. 
Доенчиња и деца помали од две години: 1 вбризгување во секоја ноздрва, 
2-3 пати дневно. 
Пред првата употреба одстранете го заштитниот прстен од пластичниот 
распрскувач. Шишето држете го во вертикална положба. Одстранете го 
заштитниот поклопец и неколку пати притиснете ја пумпата додека не 
излезе првиот млаз на спреј. Врвот на носната пумпа вовлечете го во 
ноздрва, а потоа притиснете ја пумпата. При тоа, шишето држете го 
исправено, а главата не ја навалувајте назад. За време на распрснувањето 
на спрејот полека вдишете преку нос. После користењето, врвот на пумпата 
исперете го со млаз чиста вода. Вратете го заштитниот поклопец. 
 
Што уште треба да знаете за Marisol hypertonica спреј и кога не треба 
да се употребува? 
Marisol hypertonica спреј има одлична подносливост и не постои 
ограничување за должината на негова примена, бидејќи не ја оштетува 
носната слузокожа и не доведува до појава на толеранција. 
При препорачаната употреба на Marisol hypertonica спреј не се очекуваат 
несакани ефекти. 
Не постојат посебни мерки на претпазливост за користење на Marisol 
hypertonica спреј. 
Нема достапни податоци за штетноста од примена на Marisol hypertonica 
спреј во текот на бременост и доење. 
Marisol hypertonica спреј може да го користат деца и возрасни. 
Сепак, во ретки случаеви кај преосетливи лица можна е алергиска реакција. 
Реакцијата е блага и по правило се повлекува по престанокот од употреба 
на препаратот. 
 
Сега вратете се на составот на Marisol hypertonica спреј и уште еднаш 
прочитајте го. 
Доколку знаете дека сте алергични на некои од состојките во Marisol 
hypertonica спреј, немојте да го употребувате. 
Доколку во текот на примената се јави алергиска реакција (оток, пецкање, 
болка, отежнато дишење преку нос), немојте да кревате паника. Прекинете 
со употреба на Marisol hypertonica спреј и обратете се кај вашиот лекар или 
фармацевт. 
 
Прочитајте го и ова: 
Не голтајте. 
Деца не би требало да го користат препаратот без надзор на возрасен. 
Од хигиенски причини секое лице би требало да има свое шише. 
Производот користете го само во оригинално пакување. 
Не го употребувајте препаратот по истек на рокот кој е означен на 
пакувањето. 



Неправилната употреба може да има штетни последици. 
 
Чување: 
Чувајте на температура до 25о C. Вон дофат на деца. 
 
Рок на употреба: 
3 години од датумот на производство. 
После првото отварање производот може да се користи најдолго шест 
недели. 
 
Пакување: 
Пластично шише со 50 ml раствор и дозирна назална пумпа. 
 
Произведувач: 
Есенса д.о.о.,Слободна зона Белград,Вилине воде бб,www.esensa.rs 
Датум на издавање на упатство: 24.01.2012 
 
Увозник и дистрибутер: 
Септима д.о.о.е.л.,ул.Сава Ковачевиќ 13 бр.9,Скопје тел.02 30 60 175  
 
 
CE  знак 
 


