
Apotekets  
Stop Forkølelse Næsespray
Anvendelse
Apotekets Stop Forkølelse Næsespray hjælper med at stoppe 
forkølelsesudbrud og letter symptomer på snue (rhinitis). Næse- 
sprayen skaber et virusfjendtligt miljø med lav pH-værdi i næsen 
og danner et beskyttende lag på næseslimhinden, som forhindrer 
virus i at trænge ind i slimhinden og formere sig. Samtidig renser 
den næsehulen og skyller derved forkølelsesvirusset væk. Den 
letter fjernelsen af slim, øger dannelsen af slim i næsehulen og 
plejer den irriterede næseslimhinde.

Ingredienser
Dexpanthenol, L-pyroglutaminsyre, ravsyre, hydroxypropylmethyl- 
cellulose, dinatriumsuccinat, polysorbat 80, sukralose, eukalyptus- 
olie, 2-phenylethanol, vand.

Brugsanvisning
Tag næsesprayen i brug så snart de første symptomer på forkøl- 
else viser sig. Det kan være nysen, ru fornemmelse i halsen eller 
stoppet næse.

Ryst flasken inden brug. Fjern beskyttelseshætten (fig. 1). Hold 
flasken opret og pump et par gange mod et stykke papir eller et 
lommetørklæde til der opstår et jævnt tryk (fig. 2). Puds næsen 
om nødvendigt og brug derefter næsesprayen således:

Hold hovedet oprejst. Træk vejret let gennem næsen. Før spidsen 
ind i det ene næsebor (fig. 3). Spray tre gange, hvor spidsen rettes 
mod forskellige dele af næseslimhinden. Gentag i det andet næse- 
bor. Undgå at trække vejret dybt gennem næsen lige efter brug.

Tør spidsen af efter brug og sæt beskyttelseshætten på igen.

En næsespray bør ikke deles med andre. Apotekets Stop Forkøl- 
else Næsespray kan anvendes af gravide og kvinder, der ammer.  

Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Det er normalt, at næsen 
løber mere lige efter brug af næsesprayen.

Dosering
Tre pump i hvert næsebor op til fire gange dagligt. Der bør gå fire 
timer mellem hver anvendelse. Det giver bedst resultat at fort-
sætte med næsesprayen i 2 dage efter at forkølelsessymptomerne 
er ophørt

Bivirkninger
Næsesprayen kan forårsage irritation af næseslimhinden eller let 
næseblod.

Opbevaring
Den lukkede flaske opbevares ved +5-25°C. Må ikke opbevares 
i direkte sollys.

Advarsler
• Brug ikke næsesprayen, hvis du er allergisk overfor nogle af  

ingredienserne

• Brug ikke næsesprayen efter den udløbsdato, der er trykt på 
emballagen.

• Opbevar næsesprayen uden for børns rækkevidde.

• Undgå at få næsespray i øjnene.

• Brug ikke næsesprayen, hvis flasken eller spidsen er beskadiget.

• Brug næsesprayen med forsigtighed, hvis du har nedsat immun-
forsvar.

• Stop med at bruge næsesprayen eller spørg lægen, hvis der 
opstår andre bivirkninger eller symptomerne forværres.

• Søg læge, hvis symptomerne varer mere end en uge.

• Gem denne indlægsseddel, så du har mulighed for at læse den igen.

Distributør
Apotekernes A.m.b.a., Mileparken 20F, 2740 Skovlunde, Danmark, 
apotekets.dk.

Fabrikant
Pharmia OY, Kalliotie 2, 04360 Tuusula, Finland
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