
HUMER STOP VIRUS, nosies purškalas, 15 ml 
 
APRAŠYMAS 
„HUMER STOP VIRUS“ yra nosies purškalas, skirtas naudoti siekiant sustabdyti virusus ir užkirsti kelia 
peršalimui ir gripui. Purškalas tiekiamas 15ml talpos stiklo flakone su rankiniu purkštuvu. 
 
VEIKIMAS 
Humer Stop Virus nosies purškalo sudėties  pagrindas yra rūgštinė terpė.   Sudėtyje esančių medžiagų 
dėka  nosies gleivinė  yra padengiama plėvele ir drėkinama.  Humer Stop Virus  suformuoja vandens 
pagrindo plėvelę nosies gleivinėje,  kuri padeda išvengti virusų, juos pašalinti iš organizmo, kol jie dar 
nepradėjo daugintis.  
 
SUDĖTIS 
Išgrynintas vanduo, polioliai (maltitolis, glicerinas), citrinų rūgštis, natrio citratas, mėtų aromatas, 
benzalkonio chloridas (konservantas). 
Kada naudoti HUMER STOP VIRUS? 
• Jei esate  aplinkoje, keliančioje pavojų susirgti peršalimo* ir gripo* virusais  
• Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus: perštinti gerklė, čiaudulys, sudirginta nosis,  dilgčiojimas 
nosyje ar prasidedanti sloga  ir pan. 
 
NAUDOJIMO BŪDAS 
2–3 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 3–4 kartus per dieną, ne ilgiau nei 10 dienų. 
Nenaudoti dažniau nei kas  4 valandas. 
1. Nuimkite apsauginį dangtelį. Flakoną laikykite statmenai. Įkiškite antgali į vieną nosies landą ir 
užspauskite kita.   
2. Šiek tiek palenkite galvą į priekį, kad nenurytumėte tirpalo. Paspauskite purkštuką vieną kartą iki 
galo. Lengvai įkvėpkite. 
3. Pakartokite įpurškimus kiekvienai nosies landai 2–3 kartus.  
4. Po kiekvienos procedūros antgalį nuplaukite karštu vandeniu ir uždėkite apsauginį dangtelį. 
„HUMER STOP VIRUS“ galima naudoti vaikams nuo 1 metų amžiaus , nėščiosioms ir žindyvėms. 
 
ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS 
• Preparatas gali sukelti dilgčiojimo jausmą: mažiems vaikams naudokite atsargiai. 
• Jei naudojate pirmą kartą, keliais paspaudimais ne nosies landoje pripildykite purškiklį skysčio. 
• Laikykitės naudojimo instrukcijų ir nenaudokite preparato ilgiau nei 10 dienų. Iki kito naudojimo 
turėtų praeiti 5 dienos. 
• Naudoti tik į nosį. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
• Tam, kad Humer Stop Virus purškalas veiktų efektyviai, prieš naudodami išvalykite nosį,  įsipurškę 
Humer Stop Virus 10 minučių nepūskite  nosies.  
• Siekiant išvengti užkrato, flakonu turi naudotis vienas žmogus. 
Kreiptis į gydytoją ar vaistininką dėl gydymo:  
jei jaučiate ryškius peršalimo simptomus (užsikimšusi nosis, galvos skausmas ir kt.).  
jei simptomai jaučiami ilgiau nei 5 dienas, savijauta blogėja (ypač jei kyla temperatūra); 
jei simptomai ar bloga savijauta tęsiasi, nustojus vartoti purškalą;  



jei atsiranda gripo simptomai (gripas dažniausiai prasideda staigiai pakilus temperatūrai daugiau nei 
38°C, jaučiamas didelis nuovargis, skausmas visame kūne, galvos skausmas ir kt.) 
• Klinikinių tyrimų duomenų, patvirtinančių, kad pavojus susirgti sumažėja, nėra. 
• Atidarius flakoną sunaudokite per  6 mėnesius. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, 
nurodytam ant pakuotės. 
• Neišmeskite flakono, kuriame yra skysčio, su buitinėmis atliekomis (žr. galiojančias atlieku tvarkymo 
nuostatas). Tuščią flakoną išmeskite su buitinėmis atliekomis. Sunaudoję produktą, kartoninę  dėžutę  
ir informacinį lapelį išmeskite su perdirbamomis atliekomis. 
*  Veiksmingumas  rinoviruso, paragripo 3 ir gripo virusams įrodytas in vitro bandymais pagal NF EN 
14476 metodologiją. 
 
KONTRAINDIKACIJOS 
• Nenaudoti vaikams, jaunesniems nei  1 metų amžius. 
• Nenaudoti, jei yra alergijai vienai ar kelioms sudedamosioms dalims. 
Apsisaugoti nuo  virusinių viršutinių  kvėpavimo takų  infekcijų paprasta ir įmanoma.  
1. Venkite staigių aplinkos temperatūros (karščio / šalčio) svyravimų.  Nuolatos besikeičianti aplinkos 
temperatūra kelia organizmui stresą ir mažina jo atsparumą. Eidami į lauką, šiltai apsirenkite, venkite 
pernelyg prišildyti patalpas, nes šiluma prisideda prie kvėpavimo takų gleivinės dirginimo. 
2. Gyvenkite sveikoje aplinkoje. Reguliariai vėdinkite  patalpas.  
3. Venkite didelių susibūrimų  uždarose patalpose.  Viešose vietose virusai lengviau plinta. 
4. Saugokite save ir aplinkinius, tad  prevencijos priemonės leis apriboti virusų plitimą. 
- plaukite rankas su muilu ir (arba) vandens ir alkoholio tirpalu keletą kartų per dieną, ypač išsipūtę 
nosį. 
- čiaudėdami , kosėdami prisidenkite burną ir nosį ranka ar vienkartine nosine. Tuomet nusiplaukite 
rankas. 
 


