
 

HUMER užgulusiai nosiai – 100% jūros vandens, nosies purškalas. 
 
Kada reikia naudoti priemonę HUMER užgulusiai nosiai? 
 
HUMER užgulusiai nosiai naudojamas atkimšti nosį esant peršalimui, sinusitui, alerginiam 
rinitui, nuo 3 mėnesių amžiaus. 
 
Jūros vandenyje natūraliai gausu mineralinių druskų ir mikroelementų (kalio, natrio, kalcio, 
silicio, geležies, cinko, magnio). 
 
Sudėtis 
 
100 % neskiesto jūros vandens. HUMER užgulusiai nosiai – sterilus hipertoninis tirpalas be 
konservantų. 
 
Savybės 
 
Hipertoninis tirpalas HUMER užgulusiai nosiai mažina nosies gleivinės paburkimą, palengvina 
tiršto sekreto nutekėjimą bei padeda lengviau pašalinti virusus ir alergenus, apsisaugoti nuo 
infekcijų. 
 
Priemonė yra puikiai toleruojama dėl natūralios sudėties ir švelnios difuzijos mikrolašeliais. 
 
HUMER užgulusiai nosiai antgalis turi apsauginį žiedą patogesniam ir saugesniam naudojimui. 
 
Naudojimas 
 
1–2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per dieną kūdikiams ir vaikams nuo 3 
mėnesių (žr. naudojimo būdą kitoje pusėje). 
 
1–3  įpurškimai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per dieną  suaugusiems ir vaikams nuo 15 
metų (žr. naudojimo būdą kitoje pusėje). 
 
Atsargumo priemonės 
 
Nenaudokite priemonės HUMER užgulusiai nosiai – 100% jūros vandens jaunesniems nei 3 
mėnesių amžiaus kūdikiams. Tuo pačiu HUMER užgulusiai nosiai flakonu neturėtų naudotis keli 
asmenys. Po kiekvienos procedūros antgalį nuplaukite karštu vandeniu. Flakoną su uždėtu 
antgaliu laikykite pakuotėje. 
 
Jei nosies gleivinė yra labai suerzinta, naudodami purškalą galite justi perštėjimą. 
 



Jeigu būklė negerėja ir simptomai nepranyksta (nepranyko tirštas ir pakitusios spalvos sekretas) 
arba būklė pablogėja (atsiranda skausmas, karščiavimas), kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. 
Neišmeskite flakono su buitinėmis atliekomis. Paisykite ant flakono nurodytos tinkamumo 
naudoti pabaigos datos. 
 
Įspėjimai. Slėginis indas, kaitinant gali sprogti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, įkaitusių 
paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo saulės šviesos. 
Nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nebadyti ir nedeginti net tuščio. Laikyti vaikams 
neprieinamoje vietoje. Išstumiančios inertinės, nedegios ir su tirpalu sąlyčio neturinčios dujos: 
azotas. 
 
Naudojimo būdas 
 
KŪDIKIAMS 
 
Kūdikį paguldykite, galvą palenkite į šoną. Atsargiai įkiškite flakono antgalį į aukščiau esančią 
nosies landą iki apsauginio žiedo. Purkškite 2–3 sekundes. 
Palenkę galvą į kitą šoną, pakartokite veiksmus kitai nosies landai. 
Pakelkite vaiko galvą, kad sekretas ištekėtų. Nušluostykite nosine. 
Niekuomet neplaukite nosies, kuomet vaiko galva atlošta, kad skystis nepatektų į gerklę. 
VAIKAMS/SUAUGUSIEMS 
 
Jei vaikas/suaugęs gali sėdėti ir (arba) stovėti, pasirinkite patogiausią padėtį. 
Palenkite galvą į šoną, atsargiai įkiškite antgalį į nosies landą ir purkškite 2–3 sekundes. 
Palenkę galvą į kitą šoną, pakartokite veiksmus kitai nosies landai. Išpūskite nosį. 
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