


NYHET!

Nozohaem. 
Stoppar näsblod på direkten.
Näsblod är jobbigt. Oavsett när det uppkommer och
om det beror på yttre påverkan eller har medicinska 
orsaker. Det är ändå alltid besvärligt och en smula 
skrämmande.

Det finns gott om traditionella ”kurer”, men hittills 
har det inte funnits något enkelt och effektivt sätt att 
stoppa näsblod.

Nu finns Nozohaem®.
Och Nozohaem stoppar näsblod på direkten.

Lätt att använda, snabbt och effektivt.
Nozohaem är ett lättanvänt, säkert och effektivt medel 
i gelform, som stoppar näsblod på direkten.

Gelen lägger ett lätt tryck på blodkärlen så att blodet 
levrar sig och blödningen upphör.

När blödningen har upphört kan gelen lämnas i 
näsborren där den torkar ihop och försvinner av sig själv, 
eller också kan den försiktigt snytas ut i en näsduk.

De aktiva ingredienserna i Nozohaem är glycin och kalcium.
Ett lätt tryck från gelen gör att näsans slemhinna och blodkärlen drar sig samman.  

Kalciumet i gelen hjälper också blodet att levra sig.
Studier* visar att med hjälp av Nozohaem stoppas 76 % av blödningarna inom 30 minuter. 

*Tibbelin et al. Effect of Local Tranexamic Acid Gel in the Treatment of Epistaxis

Idrottsskada? Stress? Petat näsan? Nozohaem stoppar näsblod på direkten.



För mer information besök
stoppanäsblod.nu

Näsblod?
Använd en eller flera tuber Nozohaem så som visas på bilderna.

Snyt näsan ren från blod och kläm försik-
tigt över näsryggen.
     

Placera spetsen på Nozohaem-tuben i 
näsborren och kläm in gel tills blodet 
slutar rinna. Ibland kan det behövas 
ytterligare en tub. Torka bort eventuellt 
överskott och låt gelen vara kvar i näsan 
under 30 minuter. När blödningen har 
upphört kan gelen lämnas i näsborren 
där den torkar ihop och försvinner av sig 
själv, eller också kan den försiktigt snytas 
ut i en näsduk.    

® Nozohaem är ett registerat varumärke tillhörande Pharmacure Health Care AB. ramp
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