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Спрей за нос Биологична бариера  
Прочетете внимателно тези указания 
преди да използвате продукта  

1. Какво представлява Rinogermina® 

и за какво служи   

Наличието на нормална назална и 

назофарингеална сапрофитна флора е 
от основно значение за поддържане 

на доброто здравословно състояние 
на горните дихателни пътища и на 

организма. Нарушаването на 
сапрофитната флора може да доведе 

до развитието на сериозни 

заболявания в тази област като: чести 
отити, риносинуити, аденоидити и да 

предразположи към усложнения на 
долните дихателни пътища. 

Различни фактори на околната среда - 
физични или химични, могат да 

повлияят на състава на тази деликатна 

микробна екосистема.  

Rinogermina® е медицинско изделие с 

механично действие, предназначено 
за възстановяване на естествената 

биологична бариера, формирана от 
живеещите там сапрофити и за 

намаляване на повърхностното 
напрежение на носния секрет. 

Rinogermina® се препоръчва: 

- За лечение и превенция на 
назофарингеални и тубарни 

инфекции, като например: отити, 
аденоидити, риносинуити. 

- след локални назални и/или чести 

антибиотични лечения, за 
подпомагане възстановяването на 

нормалната назофарингеална 
сапрофитна флора.  

- във всички случаи, в които е 
необходимо да се подпомогне 

възстановяването на нормалната 
назална и назофарингеална 

сапрофитна флора (локални лечения 

на носа, алергичен ринит, астма, 
хроничен бронхит, хронично 

увреждане от цигарен дим или 
вдишване на дразнещи вещества и 

др.). 

2. Какво трябва да се знае преди да 

се използва Rinogermina® 

- Не използвайте в случай на 
свръхчувствителност към съставките 

на продукта, ако ви е известна такава 
(виж точка 6); 

- Не използвайте в случаи на вроден 
или придобит имунодефицит, 

неоплазии, химиотерапия или 

наличие на венозен централен 
катетър; 

- Не използвайте в случаи на 
ендокардити в момента или в 

миналото и/или сърдечни 

заболявания, които предразполагат 
към развитие на ендокардит. 

- Наличието на естествени аромати, 

използвани за подобряване на вкуса, 
може да повлияе върху 

органолептичните характеристики на 
Rinogermina; по тази причина могат 

да настъпят промени на цвета, без 
това да влоши качеството му. 

3. Как да се използва Rinogermina® 

 

1. Отрежете пликчето по 
дължината на пунктира, отворете 

флакона и изсипете съдържанието 

на пликчето във флакона, като 
внимавате съдържанието на 

пликчето да не излиза навън (виж 
фиг. 1). 

2. Затворете флакона с 
капачката и разклатете енергично 

(виж фиг. 2). 

3. О творете флакона, завинтете 
помпичката спрей, след като сте 

махнали защитната лентичка, като я 
дръпнете силно (виж фиг. 3) и като 

избягвате да пипате вътрешността с 
ръце.   

4. Р азклатете енергично (виж 
фиг. 4) и махнете капачето на 

помпичката. 

5. П реди употреба, натиснете 
няколко пъти помпичката, за да я 

активирате. Наклонете леко глава 
напред и впръскайте продукта в 

ноздрите, без да вдишвате по време 
на апликацията. (виж фиг.5). 

6. Затворете помпичката с 

капачето и съхранявайте продукта в 
хладилник. 

7. Препоръчваме да оставите 
продукта при стайна температура за 

около 15 минути преди 
впръскването му в носа. 

8. Р азклащайте добре преди 

всяка употреба. 

Възрастни и деца: препоръчват се 2 

впръсквания (min. 5 x 109 UFC)  във 
всяка ноздра два пъти на ден за 7 

последователни дни, като лечението 
се повтори поне три месеца или 

според предписанието на лекаря. 

След като се отвори и се приготви, 
продуктът трябва да се съхранява в 

хладилник (4°C). 

Да се използва до и не повече от 7 дни 

от първото прилагане. 



4. Предупреждения   

• В  случай на нежелани 
реакции прекратете използването на 

продукта и се консултирайте с лекар; 

• Да не се поглъща; 

• Продуктът може да се 
използва до 7 дни след отварянето 

му; 

• Не използвайте продукта, ако 
опаковката не е цялостна; 

• Не използвайте продукта 
след датата на изтичане на срока на 

годност, посочен на опаковката; 

• Избягвайте контакт с очите; 

• Избягвайте безразборната 

употреба на продукта; 

• Не изхвърляйте опаковката в 

околната среда след употреба.  

5. Как да се съхранява Rinogermina® 

• Затворете добре спрея след 

употреба; 

• Съхранявайте продукта 

цялостен при температура не по-
висока от 15°C. След първото 

използване го съхранявайте в 

хладилник (4°C); 

• Съхранявайте далеч от 

източници на топлина и далеч от 
достъпа и погледа на деца. 

6. Друга информация   

Съдържание на пликчето: 

Streptococcus salivarius 24SMBc и 

Streptococcus oralis 89a 
лиофилизирани (min.125 x 109 UFC/g), 

противослепващи вещества. 

Съдържание  на  флакона: 

 съполимер  PEG/PPG, PEG-14  

Диметикон, буфериран изотоничен 

разтвор с pH 7,00, аромат. Опаковка  

1 Флакон, съдържащ 10 ml от 

разтвора.    

1 Пликче, съдържащо 2,3 g 

лиофилизиран продукт. 

1 Назален спрей. 
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