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СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ

ІНСТРУКЦІЯ 
По застосуванню назальних 
крапель 
Аква Маріс®

(Aqua Maris®)

Склад:
Ізотонічний стерильний розчин 
морської води Адріатичного моря 
з натуральними солями та 
мікроелементами; вода очищена.

Опис: 
Прозорий безбарвний розчин без 
запаху.

Форма випуску: 
краплі назальні.
По 10 мл у флаконі №1; 1 флакон 
у картонній коробці.

Назва і місцезнаходження 
виробника. 
«Ядран» Галенська Лабораторія д.д., 
51000, Пулац б/н, Рієка, Хорватія. 
Jadran Galenski Laboratorij d.d., 
Pulac bb, 51000 Rijeka, Croatia.

Властивості: 
•Засіб Аква Маріс® підтримує 

нормальний фізіологічний стан 
слизової оболонки порожнини носа;
•Стерілізована ізотонічна морська 

вода Аква Маріс® призводить до 
механічного очищення слизової 
оболонки від пилу, слизових 
виділень та інших патогенних 
факторів (бактерій, алергенів, 
вірусів), діючих на слизову 
оболонку;
•Засіб Аква Маріс® сприяє 

очищенню слизової оболонки носа 
від вуличного і кімнатного пилу;

•Завдяки своїм властивостям та 
складу засіб Аква Маріс® 
відновлює функції носа, тим 
самим зменшує місцевий 
запальний процес та знижує 
ризик ускладнень; 

•Розріджує слиз та нормалізує 
його вироблення в слизовій 
оболонці носової порожнини;

•Покращує функцію миготливого 
епітелію, що посилює опірність 
слизової оболонки порожнини 
носа і придаткових пазух до 
проникнення патогенних 
бактерій і вірусів;

•Змиває та видаляє алергени і 
гаптени зі слизової оболонки носа.

Аква Маріс® краплі назальні 
застосовуються:
•При гострих та хронічних 

запальних захворюваннях 
носоглотки у дітей;

•Як засіб профілактики та у разі 
захворювання ГРЗ, ГРВІ, застуді;

•Для очищення слизової оболонки 
носа від пилу, алергенів та 
інфікованого слизу;  

•При інфекційних захворюваннях 
носа та носоглотки в 
осінньо-зимовий період;

•При сухості слизової оболонки 
носа у дітей, які мешкають у 
приміщеннях із кондиційованим 
повітрям та/або центральним 
опаленням, з метою збереження 
фізіологічних характеристик 
слизової оболонки у змінених 
мікрокліматичних умовах. 

Спосіб застосування: 
Аква Маріс® краплі назальні, 
призначають:
З лікувальною метою.
Дітям з народження  та до 1 року – 
по 1 - 2 краплі у кожний носовий 
хід 1 - 3 рази на добу;
дітям віком від 1 до 7 років – по 
1 - 2 краплі у кожний носовий хід 
1 - 3 рази на добу; 
дітям віком від 7 до 12 років та 
підліткам 13 - 16 років – по 2 краплі 
у кожний носовий хід 2 - 4 рази на 
добу; 
дорослим – по 2 - 3 краплі у 
кожний носовий хід 3 - 6 разів на 
добу.

З профілактичною метою.
Краплі Аква Маріс® дітям віком до 
1 року: проводити гігієнічні 
процедури у вигляді закапування 
крапель 2 - 3 рази на добу по 
1 – 2 краплі у кожну ніздрю для 
збереження фізіологічних 
характеристик слизової оболонки 
носа.

Для розм’якшення та видалення 
забруднюючих скупчень і носових 
виділень.
Краплі Аква Маріс® закапують у 
кожен носовий хід у положенні 
лежачи, повернувши голову 
дитини на бік. Залишок рідини, 
що витікає, усувають за 
допомогою вати або носовою 
хустинкою. Процедуру можна 
повторювати багаторазово, поки 
скупчення частинок не будуть 
розм’якшені та видалені.

Особливості застосування:
Препарат у даній лікарській формі 
застосовують дітям з першого дня 
життя.
Засіб Аква Маріс® краплі назальні 
можна застосовувати під час 
вагітності або годування груддю.
Не застосовувати при підвищеній 
чутливості до компонентів засобу.

Завдяки хімічному складу та 
концентрації компонентів 
тривалість та кратність використання 
засобу Аква Маріс® не обмежені, 
виріб є безпечним при тривалому 
застосуванні, не викликає 
звикання.

Термін придатності.   2  роки. 

Умови зберігання. Зберігати у 
недоступному для дітей місці при 
температурі не вище 25 °С. 

Dimenzija: 120 x 200mm Orijentacija: NF
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FARMA COD: 443; stražnji 232 

BOJE: Pantone 1795 C

           Pantone 301 C

DATUM: 2013.
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