
HUMER Sinusitas, labai užgulusiai nosiai, sergant sinusitu, peršalus 

 

1. Kas yra HUMER SINUSITAS, labai užgulusiai nosiai ir kada jį naudoti? 
HUMER SINUSITAS, labai užgulusiai nosiai, sergant sinusitu, peršalus yra hipertoninis tirpalas 
su gliceroliu  ir natūralios kilmės ingridientais. Purškalas naudojamas labai užgulusiai nosiai, 
sergant sinusitu, peršalimu ar rinofaringitu. Jis greitai atkemša nosį, lengvina sinusų 
spaudimą bei malšina su tuo susijusį skausmą. 

HUMER SINUSITAS, labai užgulusiai nosiai, sergant sinusitu, peršalus saugo nosies gleivinę, 
skystina sekretą ir atpalaiduoja sinusus su nosies ertme jungiantį kanalą, pašalindamas 
susikaupusias bakterijas ir virusus. 

Veiksmingumas patvirtintas klinikiniais tyrimais*: 
– Greitai atkemša užgulusią nosį ir palengvina rinosinusito simptomus. 

– Gydymo pradžioje padeda lengviau ištekėti sekretui iš sinusų. 

– Greitai malšina sinusų skausmą. 

* Atsitiktinės atrankos viengubai koduotas kontroliuojamas klinikinis tyrimas, kuriame 
dalyvavo 103 tiriamieji. „Hipertoninio taninais papildyto tirpalo palyginimas su 3 proc. NaCl 
tirpalu rinosinusitui gydyti“, Ravi SHRIVASTAVA, Swity DESHMUKH, Monika ROUSSE. 

2. Kaip naudoti HUMER SINUSITAS, labai užgulusiai nosiai, sergant sinusitu, peršalus? 
Naudojimo būdas: 
Nosies purškalas. Tinkamas vartoti vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams ir 
suaugusiesiems. 

1. Išpūskite nosį. 

2. Supurtykite buteliuką ir nuimkite apsauginį dangtelį. 

3. Jei naudojate pirmą kartą, 1ar 2 paspaudimais pripildykite purškiklį tirpalu. 

4. Įkiškite purkštuką vertikaliai į vieną nosies landą, o kitą landą užspauskite pirštu. 
Paspauskite purkštuką 2-3 kartus, įpurkškite tirpalo į kiekvieną nosies landą, tuo pačiu 
metu įkvėpkite. 

Po kiekvienos procedūros nuplaukite purkštuką karštu vandeniu, nusausinkite jį ir uždenkite 
apsauginiu dangteliu. 

Atsargumo priemonės: 
– Nevartokite preparato, jei pasireiškė alergija vienai iš sudėtinių medžiagų. 

– Įpurškus priemonės ir trumpą laiką po to gali būti juntamas gėlimas, kuris atsiranda dėl 
priemonės veikimo būdo. Jei gėlimas nepraeina ar yra labai stiprus, nebenaudokite 
priemonės ir pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. 

– Nepurkškite daugiau nei 3 įpurškimų į nosies landą, nenaudokite daugiau nei 2–3 kartus 
per dieną. 



– Po įpurškimo praėjus 10–20 minučių stipriai suaktyvėja sekrecija iš nosies: tokiu būdu 
tirpalas padeda ištekėti sekretui iš sinusų. Tuo metu pakartotinai purškalo nenaudokite. 
Tekėjimas gali trukti 4–6 valandas ir priklauso   nuo to, kaip stipriai buvo užgulta nosis. 

– Jei simptomai nelengvėja vartojant preparatą 7 dienas, kreipkitės į gydytoją. 

– Nenaudokite priemonės, jei buteliukas apgadintas, jei pasibaigęs tinkamumo naudoti 
laikas ar po pirmojo naudojimo praėjo daugiau nei 30 dienų. 

– Po naudojimo flakoną su uždėtu antgaliu laikykite pakuotėje. Priemonę laikykite kambario 
temperatūroje, nedėkite į šaldytuvą. 

– Nepalikite vaikams pasiekiamoje ir matomoje vietoje. 

3. Papildoma informacija 
Sudėtis: glicerolis, vanduo, kininių arbatmedžių (Camellia sinesis), mėlynių uogų (Vaccinium 
myrtillus), spanguolių uogų (Vaccinium macrocarpon) ir juodauogių šeivamedžių (Sambucus 
nigra) ekstraktai. 

Be konservantų ir suslėgtųjų dujų. 

Forma: 15 ml nosies purškalo buteliukas su dozavimo antgaliu. 
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