
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

 «СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ» 

 

 

ТОРГОВА НАЗВА: «Сезорін кунжутний спрей». 

 

ФОРМА ВИПУСКУ: спрей назальний. По 10 мл (ml) у флаконі з брунатного скла, 

забезпеченому насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення. 

 

ОПИС: прозора жовтувата масляниста рідина. 

 

СКЛАД:  

1 мл (ml) спрею містить сезамову (кунжутну) олію (Sesamum indicum seed oil) до 1 мл (ml); 

метилпарагiдроксибензоат (метилпарабен) – 2,0 мг (mg); уніферол U14 – 0,6 мг (mg). 

 

ВЛАСТИВОСТІ «СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ»: 

спрей назальний на основі кунжутної олії 

 підтримує нормальний функціональний стан слизових оболонок носа; 

 сприяє попередженню утворення кірочок та мікротріщин у носі завдяки пом’якшуючій 

дії олії кунжутної; 

 проявляє антимікробну та антиоксидантну активність завдяки речовинам, що містяться у 

виробі;  

 сприяє зменшенню проявів закладеності носа; 

 усуває сухість у носі завдяки зволожуючим властивостям. 

 

Натуральні речовини кунжутної олії сприятливо діють на слизову оболонку носа та природньо 

турбуються про Ваше здоров’я. 

 

«СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ: 

 як засіб для захисту ушкодженої сухої слизової оболонки носа (хірургія носа, променева 

терапія голови і горла, носові кровотечі, атрофічний риніт); 

 для зменшення наслідків запалення в носовій порожнині при застудних захворюваннях, 

ГРВІ; 

 при станах, що супроводжуються подразненням слизової оболонки носа,  у т.ч. при 

відчутті сухості в носі у приміщеннях із сухим повітрям (наприклад, в офісних 

приміщеннях, літаках);  

 в місцях забрудненого навколишнього середовища при вдиханні сторонніх часточок (пил 

та дим); 

 під час поширення застудних захворювань. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

«Сезорін кунжутний спрей» не бажано застосовувати у пацієнтів з відомою чутливістю або 

алергічними реакціями на окремі компоненти виробу. 

У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 1 року. 

Уникати потрапляння «Сезорін кунжутний спрей» в очі. У випадку подразнення очей промити 

водою протягом щонайменше 5 хвилин. 

Відомих ризиків при застосуванні «Сезорін кунжутний спрей» у період вагітності та годування 

груддю не виявлено. Якщо Ви вагітні або годуєте дитину груддю при використанні «Сезорін 

кунжутний спрей», проконсультуйтесь з вашим лікарем. 

Не використовувати при відкритій або пошкодженій упаковці. 

Кунжутна олія використовується в якості харчового інгредієнту. Кількість, що міститься у 

флаконі, не може призвести до несприятливих наслідків. 

 



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Дорослим та дітям віком від 12 років – по 1-3 спрей-дози в  кожний носовий хід 3 рази на день.  

Дітям віком від 1 до 12 років –  по 1 спрей-дозі в кожний носовий хід 3 рази на день.  

Кращі результати спостерігаються після безперервного використання протягом 10 днів або за 

рекомендацією лікаря. Також слід використовувати щоразу, як Ви відчуваєте сухість або 

закладеність носа. 

 

Рекомендована техніка використання «Сезорін кунжутний спрей»: 

 

Перед застосуванням «Сезорін кунжутний спрей» спочатку прочистіть носовий хід 

від секрету, затиснувши протилежну частину носа та зробивши різкий видих. Повторіть 

маніпуляцію з іншого боку.  

Зніміть пластиковий ковпачок з дозатора. 

 

При використанні спрею вперше або якщо Ви не використовували його протягом 

тривалого періоду, здійсніть пробне розпилення в повітря натисканням на розпилювач.    

 

Вставте кінчик розпилювача в носовий хід. Тримайте флакон вертикально і розпиліть 

від 1 до 3 разів, одночасно вдихаючи повітря через ніс. Змініть напрямок розпилення так, щоб 

олія досягала різних частин слизової оболонки носа. Повторіть в інший носовий хід.  

Після використання протріть кінчик насоса-дозатора і закрийте пластиковим ковпачком. 

«Сезорін кунжутний спрей» призначений для індивідуального використання. 

 

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався з медичним виробом 

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, 

просимо повідомляти про побічні ефекти та інциденти, виявлені у процесі застосування цього 

медичного виробу, оператору ринку: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 

63, тел. +38 (044) 239 19 40. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: в оригінальній упаковці в захищеному від світла місці при  

температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2,5 роки з дати виготовлення.  

Використати до дати, зазначеній на упаковці та флаконі. 

 

ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74. 

 

Дата останнього перегляду. 05.05.2020. 

 
 
 

 



Графічні символи 

 

 
Виробник 

 

Верхня межа 

температурного діапазону 

 
Дата виготовлення 

 

Ознайомлення з 

інструкцією для 

застосування 

 

 

Символ можливості повторного використання та 

перероблення (РАР – з паперу та картону; 21 – інші види 

картону)  

Берегти від вологи 

 

Символ «Національний знак відповідності медичних 

виробів» 
 

Номер серії (партії) 

 

Використати до 

 

 
 

Оберігати від сонячного 

світла 

 
 


