
 

Vartojimo nurodymai 
 
„QUIXX® acute“ 

Hipertoninis jūros vandens nosies purškalas / aerozolis, skirtas nosies 
priežiūrai ir natūraliai palengvinti slogą 

„QUIXX® acute“ sudėtyje nėra vaistinių medžiagų. Tai sterilus ir bekvapis purškalas 
nosiai drėkinti ir padėti palengvinti slogą, susijusią su sinusitu, nosies užsikimšimu, 
šienlige, kitomis alergijomis bei nosies priežiūrai po operacijų. Priemonėje yra 
2,6 % druskos koncentracija, kuri sukelia hiperosmozinį poveikį ir tokiu būdu 
padeda natūraliai palengvini slogą.  
 
„QUIXX® acute“ sudedamosios dalys: natūralus jūros vanduo (praskiestas 
išgrynintu vandeniu iki 2,6 %) 

Kaip „QUIXX® acute“ palengvina kvėpavimą 

 Tai natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai. 
 Padeda sumažinti dėl peršalimo, gripo alergijų ar alerginio rinito sudirgusių 

nosies landų užsikimšimą. 
 Skystina gleives, todėl palengvina nosyje esančių išskyrų pasišalinimą, 

pavyzdžiui, sergant peršalimo ligomis arba alerginiais susirgimais. 
 Palengvina vietinius ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (VKTI) bei 

ūminio ir lėtinio rinosinusito simptomus. 
 
„QUIXX® acute“ taip pat pasižymi tokiais privalumais: 

 Priemonės sudėtyje nėra vaistinių medžiagų, jis nesukelia pripratimo ir gali 
būti vartojamas ilgą laiką.  

 Galima laikyti horizontalioje padėtyje, nes priemonė neprateka. 
 Galima vartoti iki paskutinio lašo (kol talpyklėje nieko nelieka). 
 Nosies tirpale nėra jokių suslėgtų dujų, priemonė yra sterili ir be 

konservantų. 
 

Kas gali vartoti „QUIXX® acute“ 

Vaikai nuo 3 metų amžiaus ir suaugusieji. 

„QUIXX® acute“ taip pat galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. 

 

Kaip vartoti „QUIXX® acute“ 
„QUIXX® acute“ visada vartokite tiksliai taip, kaip aprašyta šiuose vartojimo 
nurodymuose. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. 
 
Priemonę rekomenduojama vartoti taip: 



„Quixx® acute“ vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi 
nosies takai.  
 

1. Jei reikia, iš nosies pašalinkite išskyras. 

2. Nuo priemonės purkštuko nuimkite gaubtelį. 

3. Talpyklę laikykite bet kokiu kampu ir švelniai įstumkite purkštuką į nosies 

šnervę. 

4. Galvą truputį palenkite į priešingą pusę, nei šnervė, kurią ketinate išvalyti. 

5. Nuspauskite ir 1–2 sekundes palaikykite nuspaudę talpyklės viršuje esantį 

įpurškimo mygtuką. 

6. Įpurkškite į vieną, o tada – į kitą nosies šnervę. 

7. Kiekvieną kartą panaudoję, nuvalykite ir nusausinkite purkštuką ir vėl 

uždėkite gaubtelį. 

8. Nosį skalaujant, priemonę rekomenduojama vartoti virš kriauklės ar 

rezervuaro. 

 
Laikantis higienos ir siekiant išvengti kryžminės taršos tarp vartotojų, talpyklę gali 
naudoti tik vienas vartotojas. 
 

 
 
Kontraindikacija 
Žinomas jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. 
 
Atsargiai 
Slėginė talpyklė. Kaitinama gali sprogti. 
• Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba 
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 
• Nepradurti ir nedeginti net panaudotos. 
• Saugoti nuo saulės šviesos. 
• Nelaikyti aukštesnėje kaip 50˚ C/122˚ F temperatūroje. 
• Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 
Atsargumo priemonės 



• Jei šią priemonę naudoja daugiau kaip vienas asmuo, gali išplisti infekcija. 
Kiekvieną kartą panaudoję purkštuką išplaukite muiliname vandenyje ir nuskalaukite 
karštu vandeniu. 
 
Nereceptinė medicinos priemonė 
 
Tinkamumo laikas 
36 mėnesiai. 
Pirmą kartą atidarius pakuotę, priemonę reikia suvartoti per 12 mėnesių. Tirpalas 
lieka sterilus iki paskutinio lašo, nes naudojama speciali purškimo mygtuko 
technologija „maišelis ant vožtuvo“. 
Nenaudokite pasibaigus tinkamumo vartoti laikui. 
 
Laikymo sąlygos 
Laikyti nuo 15 °C iki 30 °C temperatūroje.  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 
Pakuotės dydis 
100 ml 
 
[Simbolis 5.1.1 gamintojas DIN EN ISO 15223-1:2012] 
 
Gamintojas 
AURENA LABORATORIES AB, Fjärrviksvägen 22, SE-65350 Karlstadas, Švedija 
[CE ženklas] 0413 
 
Platintojas  
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlynas, Vokietija 
 
Peržiūros data 
2017 m. vasario mėn. 

 

[Simbolis 5.2.4 sterilizuota spinduliais DIN EN ISO 15223-1:2012] 
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[Simbolis 5.1.5 SERIJA DIN EN ISO 15223-1:2012] 
[Simbolis 5.1.4 smėlio stiklas DIN EN ISO 15223-1:2012] 
Žr. talpyklės / dėžutės apačią 

 
[Kalbos kodo simboliai kiekvienai versijai pagal ISO-639-1] 
 
 


