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 Vartojimo instrukcija  

 

QUIXX® 
 

Nosis – vartai į mūsų kvėpavimo takus, saugantys plaučius.  
Sveika nosis filtruoja orą ir sulaiko mažas dalelytes, pavyzdžiui, žiedadulkes, drėkina 
įkvėpiamą orą ir iki kūno temperatūros sušildo šaltą orą, prieš jam patenkant į 
plaučius..   
Peršalus, sergant gripu ar pasireiškus alergijai, kai nosis užsikemša arba atsiranda 
sloga, šios nosies funkcijos sutrinka. Quixx® sumažina nosies užgulimą, padeda 
atkurti normalias nosies funkcijas ir palengvina kvėpavimą per nosį.  
 

 1.  KAS YRA QUIXX® IR KAIP JIS VEIKIA  

100 ml Quixx® yra 84,6 ml natūralaus jūros vandens ir 15,4 ml išgryninto 

vandens.  
Tai skaidrus, bespalvis ir bekvapis tirpalas.  

Quixx® yra hipertoninis nosies purškalas (druskos koncentracija atitinka maždaug 

26 g NaCl viename litre). Jo sudėtyje yra natūralaus Atlanto vandenyno vandens, 
turinčio vertingų mineralų ir mikroelementų.   

Quixx® – natūrali priemonė, mažinanti nosies ertmių ir sinusų užsikimšimą, 

drėkinanti jautrią nosies gleivinę, o tai itin svarbu norint išsaugoti sveiką 
kvėpavimo sistemą. 

 

KAIP QUIXX® PALENGVINA KVĖPAVIMĄ  

• Efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų 
užsikimšimą   

• Veiksmingai valo nosies ertmes   

• Drėkina nosies gleivinę 

Taigi Quixx® padeda atkurti nosies funkcijas, sumažina komplikacijų (sinusito, 

otito) riziką ir palengvina kvėpavimą.  

 

QUIXX® TAIP PAT PASIŽYMI ŠIAIS PRIVALUMAIS  

• Jį sudaro tik natūralios medžiagos  

• Jame nėra konservantų   

• Nesukelia pripratimo    

• Galima saugiai vartoti ilgą laiką    

 2.  KAS GALI VARTOTI QUIXX® 

Suaugusieji, vaikai ir kūdikiai nuo 6 mėnesių. 

Quixx® taip pat galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. 
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 3.  KAIP VARTOTI QUIXX® 

Visada vartokite Quixx® tiksliai vadovaudamiesi šia vartojimo instrukcija. Jei turite 
abejonių, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.  

 

Dozavimas: 

Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams:  

1─2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2─3 kartus per dieną. 

Suaugusiems:  

1─3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2─3 kartus per dieną. 

Vartojimo trukmė neribota.  

 

Purškalo naudojimas:  

Nuimkite dangtelį. Paruoškite buteliuką naudoti kelis kartus paspausdami purkštuką, 
kol pasirodys  smulki dulksna (1 pav.). Purškalą jau galima naudoti: 

įkiškite purkštuko galą į šnervę ir paspauskite purkštuko pagrindą (2 pav.). Kiekvieną 
kartą po naudojimo išvalykite purkštuką ir užkimškite dangteliu.  

  

1 pav. 2 pav. 

  

 Nenaudokite Quixx® pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po 
simboliu  Smėlio laikrodžio simbolis EN 980. 

 Pirmą kartą  panaudojus Quixx® jį galima vartoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

 4. KONTRAINDIKACIJOS  

Padidėjęs jautrumas (alergija) jūros vandeniui. 

 

 5. ŠALUTINIS POVEIKIS  

  Pradėjus vartoti gali būti juntamas lengvas dilgčiojimas.  

 6.  KAIP LAIKYTI QUIXX® 

 Laikyti  kambario temperatūroje.  



   3 puslapis iš 3 

 Laikyti  vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. 

 

 7.  PAKUOTĖS APRAŠYMAS  

Quixx® tiekiamas  buteliuke, kuriame yra 30 ml tirpalo.  Buteliuko pompoje įmontuota 
antibakterinė sistema, apsauganti purškalą nuo užteršimo visą jo naudojimo 
laikotarpį.  

Kiekviename  buteliuke yra maždaug 220 dozių.  

Quixx® yra medicinos   prietaisas. 

CE 
 

Gamintojas: Platintojas: 
Pharmaster 
ZI de Krafft 
67150 Erstein 
Prancūzija  

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP) 
Glienicker Weg 125 
12489 Berlynas 
Vokietija  
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