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Naudojimo instrukcijos 

Quixx® extra 
 
Natūraliai pašalina nosies užsikimšimą ir suteikia gaivumo pojūtį 
__________________________________________________________________
_ 
 
Nosis yra kvėpavimo takų vartai, ji apsaugo mūsų plaučius.  
Sveika nosis filtruoja orą ir jį sudrėkina bei sušildo prieš patenkant į plaučius. 
Peršalus ar sergant gripu, kai nosis užsikemša arba prasideda sloga, šios nosies 
funkcijos sutrinka. Užsitęsęs nosies užsikimšimas ir nosies ertmėje susikaupęs per 
didelis gleivių kiekis padidina komplikacijų (pvz., sinusito, ausų uždegimo ar 
bronchito) išsivystymo riziką. 
 
Quixx® yra natūrali priemonė, mažinanti nosies ir sinusų užsikimšimą.  
 

  Kas yra Quixx® extra ir kokia jo sudėtis? 

Quixx® extra sudėtyje yra Atlanto vandenyno vandens su vertingais mineralais ir 
mikroelementais bei eukaliptų aliejaus. 

Druskų koncentracija Quixx® extra sudėtyje (atitinkanti maždaug 2,6 proc. natrio 
chlorido) yra didesnė nei nosies gleivinėje (tai yra hipertoninis tirpalas), todėl jis 
sukuria osmosinį slėgį, kuris padeda sumažinti užsikimšimą. 

100 ml Quixx® extra preparato yra vandens iš Atlanto vandenyno, išgryninto 
vandens ir eukaliptų aliejaus (100 ml yra 0,015 ml). 
 

Quixx® extra parduodamas 30 ml buteliukuose. Vieno buteliuko pakanka maždaug 
220 įpurškimų. Buteliuko pompoje yra įmontuota antibakterinė sistema, kuri 
neleidžia mikrobams patekti į buteliuką visą laiką, kol jis naudojamas. 

 Kuo naudingas Quixx® extra? 

- Sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu  

- Stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą 

- Suteikia stiprų gaivumo pojūtį 

Kaip veikia Quixx® extra? 

Quixx® extra mažina nosies užsikimšimą ir 
suteikia gaivumo pojūtį.  

Preparate yra didesnė druskų 
koncentracija nei nosies gleivinėje, todėl 
Quixx® extra ištraukia skysčio perteklių, 
sumažina tinimą ir sumažina nosies bei 

sinusų užsikimšimą.  

Quixx® extra palengvina peršalimo 
sukeltus nepatogumus, suskystina 
nosyje susikaupusias gleives, todėl 
tampa lengviau jas išpūsti.  

Gaivus eukaliptų aliejus suteikia švarios 

Be to Quixx® extra turi šių 

privalumų: 

 preparato sudėtyje yra tik 
natūralios medžiagos, 

 preparate nėra 
konservantų,  

 jis nesukelia 
priklausomybės.  
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ir atviros nosies pojūtį, palengvina kvėpavimą. 

  Kas gali vartoti Quixx® extra? 

Suaugusieji, paaugliai ir vyresni kaip 6 metų amžiaus vaikai. 

  Kaip vartoti Quixx® extra? 

Kaip dažnai ir kokiomis dozėmis reikia vartoti Quixx® extra? 

Suaugusieji ir paaugliai 

1−3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną 

Vyresni kaip 6 metų amžiaus vaikai  

1−2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną  

 

Prieš vartodami, supurtykite. 

 

Kaip reikia vartoti Quixx® extra? 

Nuimkite dangtelį. Paruoškite buteliuką naudoti, keletą kartų 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 panaudoję, purkštuką išvalykite ir užkimškite dangteliu. 

Papurškimai yra dozuoti, purškiamoji medžiaga pasiskirsto tolygiai. 
 

  

1 pav. 2 pav. 

 

Kiek laiko reikia vartoti Quixx® extra? 

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, kurie patars, kiek laiko reikia vartoti 
Quixx® extra. 

Kada negalima vartoti Quixx® extra? 

Jei esate jautrūs (alergiški) jūros vandeniui arba eukaliptų aliejui. 

 Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

Prieš vartodami Quixx® extra nėštumo ir žindymo laikotarpiu, pasitarkite su gydytoju. 

Specialios atsargumo priemonės vartojant Quixx® extra 

Po chirurginių nosies operacijų ar sužeidimų Quixx® extra galima vartoti tik pasitarus 
su gydytoju. 
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Galimas šalutinis poveikis  

Eukaliptų aliejus jautriems asmenims gali sukelti alerginių reakcijų (įskaitant dusulį). 

Pradėjus vartoti, galimas nestiprus dilgčiojimas.  

  Kaip laikyti Quixx® extra? 

 Laikykite kambario temperatūroje.  

 Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

Nevartokite Quixx® extra, jei pasibaigė tinkamumo naudoti laikas, kuris nurodytas 
ant dėžutės po smėlio laikrodžio simboliu EN 980. 

 
Nevartokite Quixx® extra ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pirmosios vartojimo dienos. 

Quixx® extra parduodamas be recepto. 

CE ženklas 
 

Gamintojas: Platintojas: 
PHARMASTER 
ZI de Krafft 
67150 Erstenas, 
Prancūzija 

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