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Nasorin Aqua  
Aerozol do nosa  

Roztwór do nawilżania śluzówki nosa 
 
 

 
Wskazania do stosowania: 

 

Wyrób medyczny Nasorin Aqua to roztwór do nawilżania śluzówki nosa w postaci aerozolu. Preparat stosowany 

jest w przypadku suchości błony śluzowej nosa wywołanej różnymi przyczynami (np. przy suchym powietrzu, w 

pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych, w przypadku powietrza z dużą ilością pyłków i kurzu), 

ułatwia usuwanie zaschniętej wydzieliny i udrożnia nos przed podawaniem leczniczych aerozoli do nosa. 

Korzystny efekt nawilżania błony śluzowej nosa wpływa na redukcję kichania i zmniejszenie uczucia tzw. 

zatkanego nosa oraz przywrócenie swobody oddychania. Nasorin Aqua to wyrób medyczny, który nie zakłóca 

fizjologicznego funkcjonowania rzęsek nosa. 

Aerozol do nosa Nasorin Aqua może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. 

Nie należy stosować aerozolu do nosa Nasorin Aqua w przypadku: 

Alergii (nadwrażliwości) na chlorek benzalkoniowy lub inne składniki wyrobu medycznego Nasorin Aqua. 

Możliwe działania niepożądane: 

Stosowanie miejscowe może powodować krótkotrwałe swędzenie nosa oraz kichanie. Wyrób medyczny 

zawiera chlorek benzalkoniowy, który u niektórych osób może wywoływać reakcje skórne. 

 

W przypadku podejrzenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem lub 

farmaceutą. 

Jak używać aerozolu do nosa Nasorin Aqua? 

W razie potrzeby zaaplikować donosowo od 1 do 2 dawek aerozolu na suchą błonę śluzową nosa. Można 

zastosować większą ilość roztworu na przykład do wypłukania zaschniętej wydzieliny z błony śluzowej nosa. 

Roztwór może być również użyty do udrożniania przewodów nosowych przed podaniem aerozolu leczniczego.  

 

Przed pierwszym użyciem aerozol należy rozpylić w powietrze od 3 do 6 razy w celu uzyskania równomiernej 

mgiełki preparatu. Przy kolejnym użyciu również zaleca się rozpylenie aerozolu w powietrze 1 lub 2 razy w celu 

uzyskania równomiernej mgiełki. 

Butelkę należy umieścić między kciukiem a palcem wskazującym i palcem środkowym, jak pokazano na 

rysunku 1. Dno butelki należy podeprzeć kciukiem, a kołnierz dozownika umieścić między palcami środkowym i 

wskazującym. Rozpylić preparat, przyciskając dozownik w kierunku dna butelki. 

 

Rysunek 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Umieścić dozownik w otworze nosowym, jak pokazano na rysunku 2, a następnie podać określoną dawkę 

aerozolu do nosa Nasorin Aqua do jamy nosowej. Podczas rozpylania aerozolu należy nabrać powietrza przez 

nos, jednocześnie blokując drugi otwór nosowy delikatnie przysłaniając go kciukiem drugiej ręki. Następnie 

rozpylić preparat w drugim otworze nosowym. 

 

Rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Po użyciu należy wypłukać dozownik w ciepłej wodzie, dokładnie wysuszyć, a następnie założyć ochronną 

nasadkę. W trakcie czyszczenia można odłączyć dozownik od butelki, delikatnie go pociągając. Następnie należy 

złożyć wszystkie elementy. 

 

Aerozol do nosa Nasorin Aqua jest przeznaczony do użytku osobistego. 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania aerozolu do nosa Nasorin Aqua należy skontaktować się z 

lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. 

 

Składniki: 

Roztwór aerozolu do nosa Nasorin Aqua zawiera chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek 

benzalkoniowy i wodę oczyszczoną. 

 

Przechowywanie: 

Aerozol do nosa Nasorin Aqua należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w 

lodówce. Nie zamrażać.  

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu i etykiecie. 

 

Wielkość opakowania: 

Nasorin Aqua 50 ml 

 

Wytwórca: 

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finlandia 

 

Przedstawiciel wytwórcy w Polsce: 

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. 

ul. Grochowska 278 lok. 31 

03-841 Warszawa 

 

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji używania:  

05/2016 

 

<+ Oznakowanie CE> 

<+ Oznakowanie logo wytwórcy> 

 

 


