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ЗМІНИ ВНЕСЕНО
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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
(NO-SOL MOISTURE)
Склад:
діюча речовина: натрію хлорид;
1 мл розчину містить натрію хлориду 6,5 мг;
допоміжні речовини: натрію дигідрофосфат, дигідрат; натрію гідрофосфат, додекагідрат;
бензалконію хлорид; вода для ін’єкцій.
Лікарська форма. Краплі назальні. Спрей назальний.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа.
Код АТХ R01A X10.
Фармакологічні властивості.
Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі лусочки у
носі і сприяє їх легкому видаленню.
Високоочищений стабілізований 0,65 % розчин натрію хлориду максимально відповідає
природному назальному секрету. Буферні речовини, що входять до складу препарату, наближують
рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей
показник на постійному рівні.
Но-Соль® зволожуючий покращує нюх та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє
відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації, дозволяє знизити дозу і частоту
використання судинозвужувальних засобів місцевої дії.
Клінічні характеристики.
Показання.
Застосовувати немовлятам, дітям та дорослим.
 Для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики і комплексного лікування
захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю
слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний,
медикаментозний риніти).
 Як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів.
 Для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої роботою кондиціонерів, у тому числі
автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів.
 Після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Особливі заходи безпеки.
Щоб уникнути розповсюдження інфекції, рекомендується індивідуальне використання флакона.
Безпосередньо перед застосуванням потрібно потримати флакон з препаратом у долоні, щоб
зігріти його до температури тіла.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Дані про вплив препарату на дію інших лікарських засобів відсутні.
Можна застосовувати з іншими лікарськими засобами у складі комплексної терапії.
Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Без обмежень.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами.
Не впливає на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом та іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози.
Краплі назальні.
Дорослим – по 2 краплі; дітям віком від 1 року – по 1-2 краплі; дітям до 1 року – по 1 краплі у
кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу.
Курс лікування становить до 4 тижнів. При необхідності можна повторити курс лікування через
місяць.
Дорослі.
Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від
секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно
лягти або сісти та закинути голову назад, потім, намагаючись не торкатися крапельницею флакона
внутрішніх стінок носа, закапати препарат. Після закапування бажано побути в положенні лежачи,
з закинутою назад головою протягом 2 хвилин. Залишки розчину видалити з обличчя ватою або
носовичком.
Діти.
Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити ніс дитини від слизу.
Після очищення носа від слизу закапати краплі «Но-Соль® зволожуючий» у кожен носовий хід.
При закапуванні крапель у праву ніздрю голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена
праворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена ліворуч при закапуванні крапель у ліву
ніздрю. Після закапування слід посадити дитину та допомогти їй звільнити ніс від розрідженого
слизу. Залишки розчину необхідно охайно видалити з обличчя ватою чи носовичком.
Спрей назальний.
Дорослим – по 2 впорскування, дітям віком від 1 року – по 1-2 впорскування; дітям до 1 року – по
1 впорскуванню у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою –
1-4 рази на добу.
Курс лікування становить до 4 тижнів. При необхідності можна повторити курс лікування через
місяць.
Дорослі.
Переконатися у цілісності флакона. Перед початком процедури слід вимити руки з милом та
акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження
витікання розчину необхідно лягти та закинути голову назад. Для застосування зняти захисний
ковпачок з флакона, вмістити розпилювач у носовий хід, коротким різким рухом натиснути насосдозатор і, витягнувши розпилювач із носа, розтиснути. Під час впорскування бажано злегка
вдихнути через ніс. Після впорскування бажано полежати з закинутою назад головою
2-3 хвилини. Залишки розчину видалити з обличчя ватою чи носовичком.
Діти.

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити ніс дитини від слизу.
Після очищення носа від слизу ввести розпилювач спрею «Но-Соль® зволожуючий» у кожен
носовий хід. Під час впорскування спрею у праву ніздрю голова дитини має бути закинута трохи
назад та відхилена праворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена ліворуч при
впорскуванні спрею у ліву ніздрю. Впорскування робиться у положенні лежачи. Після
впорскування слід посадити дитину та допомогти їй звільнити ніс від розрідженого слизу.
Залишки розчину необхідно охайно видалити з обличчя ватою або носовичком.
Діти.
Дітям застосовувати під наглядом дорослих.
Передозування.
Випадки передозування, а також будь-які токсичні або системні реакції у результаті застосування
препарату не описані.
Побічні реакції.
В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
Краплі. По 10 мл у флаконі поліетиленовому. По 1 флакону у пачці.
Спрей. По 10 мл у флаконі скляному або по 15 мл у флаконі поліетиленовому. По 1 флакону з
дозатором у пачці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник. ПАТ «Фармак».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.
Дата останнього перегляду. 13.07.2018.
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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
НО-СОЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
(NO-SOL MOISTURE)
Состав:
действующее вещество: натрия хлорид;
1 мл раствора содержит натрия хлорида 6,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат,
додекагидрат; бензалкония хлорид; вода для инъекций.

дигидрат;

натрия

гидрофосфат,

Лекарственная форма. Капли назальные. Спрей назальный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтичеcкая группа. Cредства, применяемые при заболеваниях полости носа.
Код АТХ R01A X10.
Фармакологические свойства.
Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие
чешуйки в носу и способствует их легкому удалению.
Высокоочищенный стабилизированный 0,65 % раствор натрия хлорида максимально
соответствует природному назальному секрету. Буферные вещества, входящие в состав препарата,
приближают рН раствора к рН природной секреторной жидкости слизистой оболочки носа и
поддерживают этот показатель на постоянном уровне.
Но-Соль увлажняющий улучшает обоняние и транспортную функцию мерцательного эпителия,
способствует восстановлению носового дыхания, сокращает период реабилитации, позволяет
снизить дозу и частоту использования сосудосуживающих средств местного действия.
Клинические характеристики.
Показания.
Применять новорожденным, детям и взрослым.
 Для гигиенического ухода за полостью носа, профилактики и комплексного лечения
заболеваний слизистой оболочки носа и придаточных пазух, которые сопровождаются
сухостью слизистой оболочки носа или образованием слизи (атрофический, аллергический,
инфекционный, медикаментозный риниты).
 Как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств.
 Для устранения сухости слизистой оболочки носа, обусловленной работой кондиционеров, в
том числе автомобильных, или радиаторов центрального отопления, во время воздушных
перелетов.
 После операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах.

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Особые меры безопасности.
Чтобы избежать распространения инфекции, рекомендуется индивидуальное использование
флакона.
Непосредственно перед применением нужно подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы
согреть его до температуры тела.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Данные о влиянии препарата на действие других лекарственных средств отсутствуют.
Можно применять с другими лекарственными средствами в составе комплексной терапии.
Особенности применения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Без ограничений.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами.
Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и другими механизмами.
Способ применения и дозы.
Капли назальные.
Взрослым – по 2 капли; детям с 1 года – по 1-2 капли; детям до 1 года – по 1 капле в каждый
носовой ход с лечебной целью 3-4 раза в сутки, с гигиенической целью – 1-4 раза в сутки.
Курс лечения составляет до 4 недель. При необходимости можно повторить курс лечения через
месяц.
Взрослые.
Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы
от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения вытекания раствора
необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, потом, стараясь не касаться капельницей
флакона внутренних стенок носа, закапать препарат. После закапывания желательно побыть в
положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут. Остатки раствора удалить с
лица ватой или носовым платком.
Дети.
Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить нос ребенка от
слизи. После очищения носа от слизи закапать капли «Но-Соль увлажняющий» в каждый носовой
ход. При закапывании капель в правую ноздрю голова ребенка должна быть запрокинута немного
назад и наклонена вправо и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена влево при
закапывании капель в левую ноздрю. После закапывания следует посадить ребенка и помочь ему
освободить нос от разжиженной слизи. Остатки раствора нужно аккуратно удалить с лица ватой
или носовым платком.
Спрей назальный.
Взрослым – по 2 впрыскивания, детям с 1 года– по 1-2 впрыскивания; детям до 1 года – по
1 впрыскиванию в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической
целью – 1-4 раза в сутки.
Курс лечения составляет до 4 недель. При необходимости можно повторить курс лечения через
месяц.
Взрослые.
Убедиться в целостности флакона. Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и
аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для
предупреждения вытекания раствора необходимо лечь и запрокинуть голову назад. Для
применения снять защитный колпачок с флакона, поместить наконечник в носовой ход, коротким

резким движением нажать насос-дозатор и, вынув наконечник из носа, разжать. Во время
впрыскивания рекомендуется слегка вдохнуть через нос. После впрыскивания желательно побыть
в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2-3 минут. Остатки раствора удалить с
лица ватой или носовым платком.
Дети.
Перед началом процедуры вымыть руки с мылом и аккуратно освободить нос ребенка от слизи.
После очищения носа от слизи ввести насадку спрея «Но-Соль увлажняющий» в каждый носовой
ход. При впрыскивании спрея в правую ноздрю голова ребенка должна быть запрокинута немного
назад и наклонена вправо и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена влево при
впрыскивании спрея в левую ноздрю. Впрыскивание делается в положении лежа. После
впрыскивания следует посадить ребенка и помочь ему освободить нос от разжиженной слизи.
Остатки раствора нужно аккуратно удалить с лица ватой или носовым платком.
Дети.
Детям применять под наблюдением взрослых.
Передозировка.
Случаи передозировки, а также любые токсические или системные реакции в результате
применения препарата не описаны.
Побочные реакции.
У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата возможны аллергические
реакции.
Срок годности. 3 года.
Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 °С . Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка.
Капли. По 10 мл во флаконе полиэтиленовом. По 1 флакону в пачке.
Спрей. По 10 мл во флаконе стеклянном или по 15 мл во флаконе полиэтиленовом. По
1 флакону с дозатором в пачке.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ПАО «Фармак».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.
Дата последнего пересмотра. 13.07.2018.

