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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» 

 

Торгова назва: спрей назальний з морською водою «Спарклін». 

 

Опис: прозорий безбарвний розчин. 

 

Форма випуску: спрей назальний.  

 

1 алюмінієвий флакон під тиском об’ємом 125 мл.  

 

СКЛАД: 

100 г спрею містять 100 г стерильної ізотонічної морської води (розведеної до ізотонічної 

концентрації (0,9 %) водою очищеною), з додаванням 0,4 % СО2, що створює шипучий сольовий 

розчин.  

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» створений на основі морської води з 

Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному 

узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 метри нижче рівня моря. 

Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією 

стерильності протягом всього терміну зберігання. 

 

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ: 

- для очищення носової порожнини від густого секрету, кров'яних згустків, алергенів, 

подразнюючих речовин, сторонніх часточок, таких як пил, квітковий пилок; 

 - для відновлення прохідності носових шляхів та носового дихання; 

- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення 

слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта; 

-  для лікування гострих та хронічних риносинуситів; 

- для полегшення місцевих симптомів при гострих та хронічних риносинуситах, при гострих 

інфекціях верхніх дихальних шляхів. У осіб, які часто хворіють на риніти та синусити, 

регулярне використання спрею назального з морською водою «Спарклін» дозволяє скоротити 

застосування лікарських засобів; 

-для лікування алергічного риніту; 

- для полегшення місцевих симптомів при алергії; 

- для зволоження при сухості та подразненні слизової оболонки носової порожнини; 

- для гальмування утворення та дозрівання біоплівок,  

- сприяє руйнуванню наявних біоплівок; 

- для підготовки носової порожнини перед застосуванням інших лікарських засобів з метою 

очищення та видалення вмісту, який важко відділяється; 

- для догляду за носовою порожниною після оперативних втручань; 

- для щоденної гігієни носової порожнини. 

 

ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН»: 

- розріджує та виводить з носової порожнини густий секрет, кірочки, кров’яні згустки; 

- шипучий сольовий розчин містить маленькі бульбашки для більш ефективного очищення від 

слизу, порівняно зі звичайними сольовими розчинами; 

- нормалізує мукоциліарний транспорт; 

- очищує слизову оболонку носа від пилу, алергенів та подразнюючих речовин; 

- при застудах та алергіях розріджує та зменшує в’язкість секрету, таким чином сприяючи його 
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виведенню;  

- СО2 створює шипучий спрей, який руйнує біоплівки, гальмує їх ріст та дозрівання; 

- шляхом промивання та зрошування зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів на 

слизовій оболонці порожнини носа; 

- не викликає залежності та може використовуватись з іншими лікарськими засобами; 

- допомагає зменшити застосування лікарських засобів при регулярному використанні часто 

хворіючими  ринітами та синуситами; 

- допомагає у нормалізації рН назального секрету; 

- не містить консервантів; 

-являє собою стерильний продукт. 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

1. Зняти кришку. 

2. Тримаючи флакон під будь-яким кутом, обережно ввести наконечник насадки у кожну 

ніздрю, натиснути на 1-2 секунди.  

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею 

назального з морською водою «Спарклін» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому 

застосуванні, не викликає звикання. 

 

 

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для 

дорослих та дітей з 2-х років.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після 

кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою. 

Спрей назальний з морською водою «Спарклін»  можна застосовувати в період вагітності та 

годування груддю. 

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» не впливає на швидкість реакції при керуванні 

транспортними засобами та роботі з іншими механізмами. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. 

Захищати від сонячного світла. 

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколювати і не кидати у вогонь після 

використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших 

джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С. 

Не розпилювати в очі. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на 

упаковці та флаконі. 

 

ВИРОБНИК: ПАТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74. 

Виготовлено Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden (Аурена 

Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, ЕсІ-653 50, Карлстад, Швеція) для ПАТ «Фармак», 

Україна. 

 
Дата останнього перегляду. 22.08.2018. 
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