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Aerozol do nosa z usieciowanym kwasem hialuronowym,
D-pantenolem, biotyną, witaminami A i E

Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki.
1. Co to jest aerozol do nosa Rinocross® i w jakim celu się go stosuje?
Aerozol do nosa Rinocross® jest wyrobem medycznym, który powleka błonę śluzową, utrzymuje jej prawidłowe nawilżenie i nadaje 
właściwą elastyczność oraz wspomaga proces regeneracji. 
Usieciowany kwas hialuronowy (0,1%) i D-pantenol (1%) zapewniają odpowiednie nawilżenie i elastyczność śluzówki nosa. Biotyna, 
witamina A i witamina E korzystnie wpływają na odbudowę i funkcjonowanie błon śluzowych. 
Aerozol do nosa Rinocross® wskazany jest 
-  W przypadku suchej i/lub zanikowej błony śluzowej nosa, spowodowanej niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi (pyły, 

substancje drażniące, itp.), aerozolami do nosa zmniejszającymi przekrwienie, tlenoterapią (np. z zastosowaniem cewnika nosowego), 
itp..

-  Wspomagająco w leczeniu schorzeń nosa i zatok przynosowych (zapalenie zatok przynosowych, alergiczny nieżyt nosa, polekowy 
nieżyt nosa, przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, itp.).

-  W leczeniu pooperacyjnym nosa i zatok przynosowych, w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania błony śluzowej nosa.
2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się aerozol do nosa Rinocross®?
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).
3. Jak stosować aerozol do nosa Rinocross®?
•  Zdjąć nasadkę ochronną. Oprzeć kciuk o dno butelki, 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 i rozpylić preparat do otworu nosowego. Wykonać wdech zatykając palcem drugi otwór nosowy, do którego 
nie aplikuje się 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.
• Nie połykać.
• Unikać kontaktu z oczami.
•  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.
5. Sposób przechowywania aerozolu do nosa Rinocross®
•  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, octan witaminy E, palmitynian witaminy A, biotyna, uwodorniony olej rycynowy 40 OE, usieciowany kwas 
hialuronowy, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sorbinian potasu, aromat naturalny, izotoniczny roztwór 
buforowy o pH 7,2.
Opakowanie
Butelka 20 ml

Aerozol do nosa Rinocross® jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42 / EWG

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.plA
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