
Marisol physiologica 10ml 

Капки за нос 

Информации за употреба 

Почитувани пациенти,  

Ве молиме пред употреба внимателно прочитајте го ова упатство,затоа што истото 

содржи важни информации за Вас во врска со употребата на медицинското средство 

Marisol. 

После читање, упатството сочувајте го, зашто можеби ќе имате потреба повторно да 

прочитате некои податоци.  Доколку имате нејаснотии или Ви се потребни 

дополнителни информации за ова медицинско средство,обратете се на вашиот лекар 

или фармацевт. 

Состав: 1 ml капки содржи  9 mg натриум хлорид. Растворувач: прочистена вода.  

Содржи конзерванс: бензалкониум хлорид  0.1mg/ml. 

Како делува и за кого се наменети Marisol капките за нос? 

Marisol капките за нос се наменети за лица кај кои е пореметена нормалната 

физиолошка функција на носната слузокожа како и за одржување на секојдневна 

хигиена на носната шуплина. Marisol капките ја враќаат природната влажност на 

слузокожата на носот, способноста за самопрочистување и нормална продукција на 

слуз која ја штити од сушење и механички дразби (дим,прашина, итн.). Со редовно 

испирање на носната шуплина,неколку пати дневно,се подобрува проодноста на 

горните дишни патишта. 

Кога се користат Marisol капките за нос? 

- за секојдневна хигиена на носот 

- кај лица со непроодни дишни патишта,вирусни настинки и кивавица од алергиско 

потекло. 

- кај сува и надразнета слузокожа чија нормална физиолошка функција е пореметена. 

- кај лица кои се склони кон сушење на слузокожата на дишните патишта,при патување 

и престој во простории со центарално греење и клима уреди. 

- непосредно пред употреба на капки за нос,како би се прочистила носната слузокожа 

со што би се овозможил подобар контакт на лекот со носната слузокожа. 

Kако се употребуваат Marisol kапките? 

Во секоја ноздрва се капнуваат по 2-3 капки од растворот се чека неколку секунди 

држејќи ја главата исправено. Кај новороденчиња и деца се препорачува накапувањето 

на капките да биде во лежечка положба.Капките може да се користат по потреба, 

неколку пати дневно. 



Што уште мора да знаете за Marisol kапките за нос и кога не треба да ги 

користите? 

Marisol капките за нос по состав, концентарција и pH вредност,одговараат на 

физиолошките вредности. Поради ваквите карактеристики Marisol капките за нос имаат 

одлична подносливост (не даваат чувство на пецкање и не ја иритираат носната 

слузокожа дури и кога е воспалена – тогаш е носната слузокожа посебно осетлива). 

При препорачаната употреба на Marisol капките за нос не се забележани несакани 

ефекти. 

Не постојат посебни мерки за претпазливост за користење на Marisol капките за нос. 

Нема достапни податоци за штетноста од користење на  Marisol капките за нос во текот 

на бременоста и доењето. 

Marisol капките за нос може да ги користат и децата и возрасните. 

Сепак, во ретки случаеви, кај преосетливи лица можни се алергиски реакции. 

Реакциите се благи и по правило се повлекуваат по престанок на употреба на 

препаратот.  

Сега вратете се на составот на Marisol капките за нос и уште еднаш прочитајте го. 

Доколку знаете дека сте алергични на некоја од состојките на Marisol капките за нос, 

немојте да ги употребувате. 

Доколку во тек на примената се јави алергиска реакција (оток,пецкање,болка,отежнато 

дишење низ нос), не паничете.  

Прекинете со употреба на  Marisol капките за нос и известете го вашиот лекар или 

фармацевт. 

 

Прочитајте го и ова: 

Не голтајте. 

Деца не би требало да го користат препаратот без надзор од возрасен. 

Од хигиенски причини секое лице треба да има свое шишенце. 

Производот користете го само во оригинално пакување. 

Не го користете препаратот после истек на рокот на употреба,означен на амбалажата. 

Неправилната употреба може да има штетни последици. 

 

Чување: Да се чува на температура до 25°C, вон дофат на деца. 

Рок на употреба: 2 години од датумот на производство.  



После првото отварање производот може да се користи најдолого шест недели. 

Пакување: Пластично шишенце со 10 ml раствор. 

Број на решение за запис на медицинското средство во Регистарот за медицински 
средства : Реф бр.15-6659/2-14 од 03.09.2014г. 
 

Производител: Есенса доо, Слободна Зона Белград, Вилине воде бб. 

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

 


