
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki.
1. Co to jest aerozol do nosa Rinopanteina® i w jakim celu się go stosuje?
Aerozol do nosa Rinopanteina® jest wyrobem medycznym, który powleka błonę śluzową nosa i utrzymuje jej nawilżenie oraz 
wspomaga proces regeneracji nabłonka.
Aerozol do nosa Rinopanteina® wskazany jest w przypadku suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa spowodowanej 
niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, stosowaniem innych aerozoli do nosa, schorzeniami takimi jak polekowy lub 
alergiczny nieżyt nosa, ozena.
2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się aerozol do nosa Rinopanteina®?
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).
3. Jak stosować aerozol do nosa Rinopanteina®?
Zdjąć nasadkę ochronną. Oprzeć kciuk o dno pojemnika, palec wskazujący i środkowy umieścić na skrzydełkach dozownika i 
nacisnąć w dół. Następnie zwolnić nacisk. Czynność powtarzać do momentu uzyskania pierwszego rozpylenia. Lekko pochylić 
głowę do przodu, wykonać powolny wydech, zaaplikować preparat do otworu nosowego, wykonując wdech i zatykając palcem 
drugi otwór nosowy, do którego nie zaaplikowano preparatu.
Zaleca się stosowanie dwóch rozpyleń do każdego otworu nosowego dwa razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
4. Środki ostrożności
•  W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
•  Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
•  Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do 

nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
• Nie połykać.
• Unikać kontaktu z oczami.
5. Sposób przechowywania aerozolu do nosa Rinopanteina®
•  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
•  Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie (nałożyć nasadkę ochronną).
•  Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej.
6. Informacje dodatkowe
Skład: D-pantenol (1%), octan witaminy E (0,20%), palmitynian witaminy A (0,05%), uwodorniony olej rycynowy 40 OE, sól 
dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sorbinian potasu, guma ksantanowa, aromaty naturalne, izotoniczny 
roztwór buforowy o pH 7,2.
Opakowanie
Butelka 20 ml   

Rinopanteina® jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG
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Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki.
1. Co to jest Rinopanteina i w jakim celu się ją stosuje?
Rinopanteina® jest wyrobem medycznym (maść i krople do nosa), który powleka błonę śluzową nosa i utrzymuje jej nawilżenie oraz 
wspomaga proces regeneracji nabłonka.
Rinopanteina® wskazana jest:
-  Po zabiegach chirurgicznych w celu ograniczenia powstawania strupów;
-  W przypadku suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa spowodowanej: niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, stosowaniem 

aerozoli do nosa, innymi terapiami aerozolowymi, innymi schorzeniami takimi jak polekowy lub alergiczny nieżyt nosa, ozena;
-  W celu ograniczenia skutków krwotoków z nosa, również pourazowych;
-  Do przeprowadzania badań endoskopowych i/lub zakładania tamponady nosa.
Maść jest skuteczna w profilaktyce i leczeniu popękanej skóry w okolicy nosa, spowodowanej przeziębieniem.
2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się preparat Rinopanteina®?
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).
3. Jak stosować preparat Rinopanteina®?
Maść: Stosować 1-3 razy dziennie. Wprowadzić niewielką ilość maści do każdego otworu nosowego. Rozprowadzić równomiernie maść 
na błonie śluzowej nosa, delikatnie masując skrzydełka nosa.
Krople: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć butelką, a następnie zaaplikować 2-3 krople do każdego otworu nosowego 4-5 razy 
dziennie.
4. Środki ostrożności
•  W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
•  Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
•  Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do 

nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
•  Po użyciu należy dokładnie zamknąć opakowanie.
5. Sposób przechowywania preparatu Rinopanteina®
•  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
•  Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej.
•  Krople: w niższej temperaturze krople mogą gęstnieć. Zmiany konsystencji nie obniżają jakości preparatu. Krople powracają do 

pierwotnej postaci po wstrząśnięciu i umieszczeniu w temperaturze pokojowej (nie niższej niż 15ºC). 
6. Informacje dodatkowe
Skład maści: Palmitynian witaminy A (0,05%), D-pantenol (5,0%), hydrolizat proteinowy z owsa zwyczajnego  (Avena sativa extr.),  
hialuronian sodu (0,1%), Ceteareth-20, benzoesan sodu, BHA, olej mineralny, wazelina, woda oczyszczona.
Skład kropli: Palmitynian witaminy A (0,05%), D-pantenol (0,1%), BHA, olej mineralny, wazelina.
Opakowania
Maść: tuba 10 g
Krople: butelka 30 ml

Rinopanteina® jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42 / EWG
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MAŚĆ I KROPLE DO NOSA
RINOPANTEINA®
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