OtriCareTM med Aloe vera
Återfuktande nässpray
Läs noga igenom denna bruksanvisning före användning av OtriCareTM med Aloe vera. Om du
har några frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal.
Näsan har en viktig funktion i att värma upp och fukta luften man andas in och filtrera bort små
partiklar från luften, och därmed skydda de nedre luftvägarna från damm, irritation och torrhet. Därför
är det viktigt att hålla näshålan ren och fuktig så att näsans alla funktioner kan upprätthållas.

1.

VAD OTRICARE MED ALOE VERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

OtriCare med Aloe vera är en isotonisk naturlig havsvattenlösning utan konserveringsmedel. Denna
produkt innehåller också 5 % naturligt extrakt från Aloe vera-plantan som är känd för att ha lindrande
och återfuktande egenskaper. Den återfuktande nässprayen är utformad för att ge en skonsam
spraydusch av små mikrodroppar som återfuktar näshålan.
Därför rekommenderas OtriCare med Aloe vera för att:
 tvätta bort överflödigt sekret som bildats vid förkylningar och allergi.
 rengöra näshålan för att lättare avlägsna förorenande partiklar såsom damm och
luftföroreningar.
 fukta näshålan när den är torr eller irriterad till följd av låg luftfuktighet (till exempel på grund
av vistelse i uppvärmda/luftkonditionerade rum, vistelse på hög höjd, flygresor) eller vid
annan mild irritation i näsan.

2.

INNAN DU ANVÄNDER OTRICARE MED ALOE VERA

Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnena.
Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga om produkten används på det sätt som den är
avsedd för.
Till följd av dess rengörande egenskaper rekommenderas det att OtriCare med Aloe vera används
innan någon annan produkt som verkar lokalt i näsan (t.ex. vid förkylning eller allergisk rinit) används.
Använd inte sprayen om den har gått sönder eller är skadad.
OtriCare kan användas under graviditet och vid amning.
3.

HUR DU ANVÄNDER OTRICARE MED ALOE VERA

Produkten kan användas av barn över 2 år och vuxna.
Vanlig dosering är 1-2 gånger per dag. Vid behov kan produkten användas så ofta som det behövs.
1. Snyt ur näsan om det behövs.
2. Ta av skyddshatten från sprayen.
3. Spraya enligt rekommendationerna.
Hos barn bör nässprayens spets placeras vid näsborrens öppning utan att den förs in i näsan.
4. Gör likadant i den andra näsborren.
5. Rengör och torka spetsen efter användning och sätt på skyddshatten igen.
Spetsen ska inte steriliseras i mikrovågsugnen.
Av hygieniska skäl och för att undvika infektioner bör sprayen bara användas av en person.

4.

BIVERKNINGAR

OtriCare med Aloe vera är gjord av naturliga ingredienser. Vid normal användning enligt
bruksanvisningen tolereras produkten väl.
5.

HUR OTRICARE MED ALOE VERA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
Tryckbehållare: skydda från direkt solljus och utsätt inte för temperatur över 50 °C. Får inte punkteras
eller brännas, inte heller när behållaren är tom.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehåll: 5 % extrakt från Aloe vera, havsvatten och renat vatten.
Kväve är tillsatt som en icke-reaktiv drivgas i tryckbehållaren och är inte i kontakt med produkten.
Utan konserveringsmedel.
OtriCare med Aloe vera finns tillgänglig som återfuktande nässpray i 50 ml flaska.
Tillverkare
Novartis Consumer Health S.A.
Route de l’Etraz
CH-1260 Nyon, Schweiz
Distributör
Novartis Sverige AB
Box 1150
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