
Стр. 1 od 3 

 Упатство 
 
 
 
 
 
 Marisol ectoin спреј раствор за нос 50 ml e  
 (изотоничен раствор на морска сол со ектоин) 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА  

Почитувани пациенти, 
Ве молиме пред употреба внимателно да го прочитате ова упатство, бидејќи тоа содржи за Вас 

важни информации за употреба на медицинското средство Marisol ectoin 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 лекар или фармацевт  

Состав: 

1 ml спреј содржи 10 mg ектоин, 9 mg морска сол . Растворувач: прочистена вода. Содржи 
конзерванс: бензалкониум хлорид 0.1 mg/ml . 

Кога делува и за кого е наменет Marisol ectoin спреј? 

Marisol ectoin спреј раствор за нос е изотоничен раствор на морска сол со ектоин. Наменет е за 
лица кај кои е отежната физиолошката функција на носната слузокожа како и за одржување на  
секојдневна хигиена на носните шуплини, посебно во сезона на алергии.Благодарение на 
ектоинот на сигурен и ефикасен начин ги ублажува симптомите на алергиски ринитис и ја штити 
носната слузокожа од алергени од надворешната средина.Ектоин е природна супстанца која се 
добива од микроорганизми (екстремофили) кои живеат во многу неповолни услови на 
средината (високи температури, УВ зрачење, притисок, салинитет). На така неповолни услови 
на средината екстремофилите реагираат со лачење на ектоин, кој ги стабилизира клетките, го 
заштитува имунолошкиот систем на кожата и остварува долготраен ефект на хидратација.Ја 
штити слузокожата на носот од иританси и алергени, делува цитопротективно, намалува 
воспаленија и ја штити слузокожата од исушување.  
  

Кога се користи Marisol ectoin спреј? 

 за секојдневна хигиена на носот, посебно во сезона на алергии, но и превентивно  
 кај зголемена изложеност на организмот на различни алергени како што се полен и 

прашина 
 кај сува и надразнета слузокожа кај која е отежната нормална физиолошка функција  
 кај вирусни настинки и кивавица од алергиско потекло  
 за време на патувања и престој во простории со централно греење и клима уреди  
 непосредно пред употреба на капки за нос, за да се испере носната шуплина и  да се 

овозможи подобар контакт на лекот со носната слузокожа  
 во комбинација со стандардна антиалергиска терапија 

 



Стр. 2 od 3 

Како се употребува Marisol ectoin спреј? 

Возрасни и деца над година дена старост: неколку пати дневно да се примени 1-2 прскања во 
секоја ноздрва. 

Деца до година дена старост: 1 прскање во секоја ноздрва неколку пати дневно. 

Пред прва употреба симнете го заштитниот прстен од пластичниот чеп распрскувач.Шишенцето 

држете го во вертикална положба.Симнете 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 ectoin спреј и кога не треба да се употребува? 

Marisol ectoin спреј има одлична подносливост ( не пецка и не ја иритира носната слузокожа 
дури и кога е воспалена – тогаш е носната слузокожа посебно осетлива). При препорачаната 
употреба на Marisol ectoin спрејот не се очекуваат несакани ефекти.Не постојат посебни мерки 
на претпазливост за користење Marisol ectoin спреј. 

Нема достапни податоци за штетност на примена на Marisol ectoin спреј во тек на бременост и 
доење. 

Marisol ectoin спреј можат да го користат и деца и возрасни. 

Сепак, во ретки случаи кај пречувствителни 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 ectoin спреј и уште еднаш прочитајте го . 

Во колку знаете дека сте алергични на некои од состојките на Marisol ectoin спреј,  немојте да го 
употребувате. 

Во колку во текот на употреба се јави алергиска реакција (оток, пецкање,болка и отежнато 
дишење преку нос), не паничете.Прекинете употреба на Marisol ectoin спреј и известете го 
лекарот или фармацевтот.  

Прочитајте го и ова : 

Да не се голта.Деца не би требало да го користат препаратот без надзор на возрасни.Од 
хигиенски причини секое лице би требало да има свое шишенце.Производот да се користи само 
во оригинална пакување.Не користете го производот по истекот на рокот на употреба, означен 
на опаковката. 

Неправилната употреба може да има штетни последици.  

Чување: 

Да се чува на температура до 25 ° C. Вон дофат на деца. 



Стр. 3 od 3 

Рок на употреба:  

2 години од датата на производство.  

По првото отворање производот смее да се користи најдолго шест недели.  

Пакување:  
Пластично шишенце со 50 ml раствор  и дозирна назална пумпа.  

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

средства: Реф бр.11-3368/2-15 од 24.04.2015г. 

 

 

Произведува: 
Есенса д.о.о.,Слободна зона Белград,Вилине воде бб,www.esensa.rs 
Датум на издавање на упатството за употреба на медицинското средство:18.03.2015. 
 
Увозник и дистрибутер: 
Септима д.о.о.е.л.,ул.Сава Ковачевиќ 13 бр.9,Скопје тел.02 30 60 175  
 
 
 


