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Nosový sprej, biologická bariéra
Pred používaním tohto prípravku si starostlivo prečítajte tento príbalový leták.
1. Čo je Rinogermina® a na čo sa používa
Prítomnosť normálnej nosovej a nosohltanovej saprofytickej flóry má zásadný význam pre zdravie
horných dýchacích ciest a ľudského tela. Zmeny saprofytickej flóry môžu viesť k vzniku závažných
ochorení v tejto oblasti, ako sú najmä:
-
Opakujúci sa zápal stredného ucha (otitis), zápal prínosových dutín (rhinosinusitis),
nosohltanových mandlí (adenoitis) a predispozícia na rozvoj komplikácií v dolných dýchacích
cestách. Zloženie tohto krehkého mikrobiálneho ekosystému môžu ovplyvňovať rôzne faktory
prostredia alebo fyzikálne a chemické faktory. Rinogermina® je zdravotnícka pomôcka s
mechanickým účinkom určená na obnovenie prirodzenej biologickej ochrannej bariéry, ktorá je
zložená z pôvodných, autochtónnych saprofytov a je vyvinutá na zníženie povrchového napätia
nosového hlienu.
Rinogermina® sa indikuje:
• pri liečbe a prevencii nosohltanových infekcií, ako sú zápal stredného ucha (otitis), zápal mandlí
(adenoiditis), zápal prínosových dutín (rhinosinusitis),
• po lokálnej nosovej a/alebo systémovej (pôsobiacej na celé telo) antibiotickej liečbe na uľahčenie
obnovy normálnej saprofytickej flóry,
• vo všetkých prípadoch, kedy je potrebné uľahčiť obnovu normálnej nosovej a nosohltanovej
saprofytickej flóry (lokálna nosová liečba, alergická nádcha, astma, chronická bronchitída,
chronické poškodenie v dôsledku vdýchnutia dymu alebo dráždivých látok, atď.).
2. Čo potrebujete vedieť predtým používaním nosového spreja Rinogermina®
Nepoužívajte tento prípravok v prípade:
• známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku tohto prípravku (uvedené v časti 6),
• vrodenej alebo získanej imunitnej nedostatočnosti, rakoviny, chemoterapie alebo u pacientov s
centrálnym žilovým katétrom,
• endokarditídy, v minulosti, alebo prítomnosti, a/alebo v prípade srdcových ochorení, ktoré sú
predispozíciou na endokarditídu.
• Rinogermina obsahuje prírodné aróma na spríjemnenie používania, ktoré môžu ovplyvniť
organoleptické vlastnosti produktu. Môže sa to prejaviť zmenou farby, čo neovplyvňuje kvality
produktu.
3. Ako používať nosový sprej Rinogermina®

1. Prestrihnite vrecúško pozdĺž bodkovanej čiary, otvorte fľaštičku a nasypte obsah vrecúška do
fľaštičky, pričom dávajte pozor, aby ste nevysypali obsah vrecúška mimo fľaštičku. (obrázok 1).
2. Fľaštičku uzavrite uzáverom a silno zatraste (obrázok 2).

HU

Orrspray, biológiai védőgát

3. Fľaštičku otvorte, naskrutkujte rozprašovač a po tom, ako ste odstránili ochranu, silno potiahnite
(obrázok 3), nedotýkajte sa pritom vnútra rukami.
4. Silno potraste (obrázok 4) a odstráňte uzáver z rozprašovača.
5. Aby sa aktivoval rozprašovač, pred aplikáciou niekoľkokrát vystreknite. Mierne skloňte hlavu
smerom dopredu a aplikujte prípravok do nosných dierok, počas aplikácie nevdychujte (obrázok
5).
6. Uzatvorte rozprašovač uzáverom a uložte do chladničky.
7. Odporúča sa ponechať prípravok pred aplikáciou do nosa približne 15 minút pri izbovej teplote.
8. Pred každou aplikáciou dobre potraste.
Dospelí a deti:
2 vstreky (min. 5 x 109 CFU) do každej nosnej dierky, dvakrát za deň po dobu 7 po sebe nasledujúcich
dní, liečbu opakujte jeden krát mesačne po dobu 3 mesiacov alebo podľa odporúčania lekára.
Po zmiešaní je potrebné tento prípravok uchovávať v chladničke (pri teplote 4°C). Nepoužívajte viac
ako 7 dní od dátumu prvej aplikácie.
4. Upozornenia
• V prípade výskytu nežiaducich účinkov liečbu prerušte a poraďte sa so svojím lekárom.
• Neprehĺtajte.
• Tento prípravok sa smie používať do 7 dní po zmiešaní.
• Uistite sa, že nádoba je pred použitím nedotknutá (neporušená).
• Tento prípravok nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na balení.
• Zabráňte kontaktu s očami.
• Výrobok používajte len pre jedného pacienta.
• Po použití nádobku nevyhadzujte do životného prostredia.
5. Ako uchovávať nosový sprej Rinogermina®
• Po použití na rozprašovač starostlivo nasaďte kryt.
• Skladujte prípravok v neporušenom stave pri teplote nepresahujúcej 15°C.
• Po prvom použití uskladnite tento prípravok v chladničke (pri teplote 4°C).
• Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
• Uchovávajte mimo zdrojov tepla.
6. Ďalšie informácie
Zloženie
Vrecúško: Lyofilizovaný Streptococcus salivarius 24SMBc a Streptococcus oralis 89a (min.125 x
109 CFU/g), činidlo proti zasychaniu.
Fľaštička: kopolymér PEG/PPG, PEG-14 dimetikón, izotonický roztok pufrovaný na pH 7,00,
aróma.
Obsah balenia:
1 fľaštička 10 ml
1 vrecúško s 2,3 g
1 nosový rozprašovač
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Kérjük, hogy a termék alkalmazása előtt gondosan olvassa el ezt a
betegtájékoztatót!
1. Mi a Rinogermina® és mire való?
A normál szaprofita flóra jelenléte az orrban és orrgaratban létfontosságú a felső légutak
és a szervezet jólléte szempontjából. A szaprofita flóra megváltozása komoly betegségek
kialakulásához vezethet ezen a területen (pl. visszatérő fülgyulladás, orrmelléküreggyulladás, mandulagyulladás), és szövődményekre is hajlamosíthat az alsó légutakban.
A különböző környezeti, fizikai vagy kémiai tényezők hatással lehetnek ezen, kényes
mikrobiális ökoszisztéma összetételére. A Rinogermina® olyan mechanikai hatású orvosi
eszköz, amely újraalkotja a natív szaprofita mikroorganizmusok által képzett természetes
biológiai védőgátat és csökkenti az orrnyálkahártya felületi feszültségét.
A Rinogermina® használata javasolt a következő esetekben:
- Az orr-, fül- és gége-fertőzéseinek kezelésére és megelőzésére, mint például: középfülgyulladás, garatmandula-gyulladás, rhinosinusitis.
- Az orrüreg helyi és/vagy szisztémás antibiotikumos kezelése után, hogy elősegítse az
orrgarat normál szaprofita flórájának helyreállítását.
- Minden olyan esetben, amikor célszerű megkönnyíteni az orr és az orrgarat normál
szaprofita flórájának helyreállítását (helyi nazális kezelések, allergiás nátha, asztma,
krónikus bronchitis, krónikus károsodás füst vagy irritáló anyagok belélegzése miatt,
stb.).
2. Mit kell tudni a Rinogermina® alkalmazása előtt?
• A termék összetevőire való túlérzékenység esetén ne használja a készítményt (lásd a
6. pontot)!
• Ne használja veleszületett vagy szerzett immunhiány, daganatok, kemoterápiás kezelés,
illetve centrális vénás katéter jelenléte esetén!
• Ne használja aktív vagy korábbi szívbelhártya-gyulladás, illetve endokarditiszre
hajlamosító szívbetegségek esetén!
• A Rinogermina használatának kellemesebbé tételét szolgáló természetes aromák
befolyásolhatják a termék organoleptikus tulajdonságait, aminek következtében
változhat a színe anélkül, hogy ez bármilyen hatással lenne a minőségre.
3. Hogyan kell alkalmazni a Rinogermina® készítményt?

1. Vágja fel a tasakot a szaggatott vonal mentén, nyissa ki a palackot és öntse a tasak
tartalmát a palackba, vigyázva, hogy ne szóródjon mellé a tasak tartalma (1. ábra)!
2. Zárja le a palackot a kupakkal és alaposan rázza fel (2. ábra)!
3. Határozott mozdulattal húzza le a merülő cső védőkupakját (3. ábra), nyissa ki a

palackot, majd csavarja a palackra a szórófejet; ügyeljen rá, hogy ne érintse meg kézzel
a cső/palack belsejét!
4. Rázza fel jól a palackot (4. ábra), majd vegye le a pumpa kupakját!
5. Alkalmazás előtt működtesse többször is a pumpát, hogy feltöltődjön. Döntse előre
enyhén a fejét és permetezze a készítményt az orrlyukakba – permetezés közben ne
lélegezzen!
6. Zárja le a pumpát a kupakkal és tárolja a palackot hűtőszekrényben!
7. Javasoljuk, hogy a terméket tartsa körülbelül 15 percig szobahőmérsékleten, mielőtt
az orrba fújna belőle!
8. Minden használat előtt alaposan rázza fel!
Felnőttek és gyermekek: orrlyukanként 2 befújás (min. 5 x 109 CFU), naponta kétszer,
7 egymást követő napon át; a kezelést legalább 3 hónapig, illetve az orvos utasításai
szerint kell ismételni.
A feloldott készítmény hűtőszekrényben tárolandó (4°C-on)! Az első alkalmazástól
számítva legkésőbb hét napon belül használja fel!
4. Figyelmeztetések
• Mellékhatások jelentkezése esetén ne használja tovább a terméket, forduljon orvoshoz!
• Ne nyelje le!
• Feloldás után a termék legfeljebb 7 napig használható!
• Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérültnek tűnik!
• Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után!
• A termék szembe nem kerülhet!
• Ne használja a terméket más készítményekkel együtt!
• Használat után a kiürült tasakot és palackot dobja szemetesbe!
5. Hogyan kell tárolni a Rinogermina® készítményt?
• Használat után zárja le gondosan az inhalátort!
• A bontatlan terméket 15°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni! Az első
használat után tartsa hűtőszekrényben (4°C)
• Tartsa távol hőforrásoktól!
• Gyermekektől elzárva tartandó!
6. Egyéb információk
A tasak tartalma: Liofilizált Streptococcus salivarius 24SMBc és Streptococcus oralis
89a (min. 125 x 109 UFC/g), csomósodás gátló.
A palack tartalma: PEG/PPG kopolimer, PEG-14 dimetikon, 7,00 pH-értékre pufferolt
izotóniás oldat, aroma.
Kiszerelés
1 palack 10 ml oldatot tartalmaz
1 tasak 2,3 g liofilizált terméket tartalmaz
1 orr-inhalátor
2017/01-i verzió
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Nosní sprej – biologická bariéra
Prosím, přečtěte si pozorně tento příbalový leták dříve, než začnete tento
přípravek používat.
1. Co je Rinogermina® a k čemu se používá
Přítomnost normální nosní a nosohltanové saprofytické flóry je zásadní pro zdraví horních
cest dýchacích a lidského těla. Změny saprofytické flóry mohou vést k rozvoji závažných
onemocnění, jako jsou např. opakované záněty ucha (otitis), záněty nosní sliznice a
přínosových dutin (rhinosinusitis), zánět nosních mandlí (adenoitis) a zvyšují riziko rozvoje
komplikací v dolních cestách dýchacích. Složení tohoto křehkého mikrobiálního ekosystému
mohou ovlivnit různé faktory prostředí, fyzikální nebo chemické faktory. Rinogermina® je
zdravotnický prostředek s mechanickým účinkem, určený k obnově přirozené biologické
bariéry, která sestává z autochtonních (původních) saprofytů a snižuje povrchové napětí
nosního hlenu.
Rinogermina® je indikována v následujících případech:
- V léčbě a prevenci infekcí nosu, hltanu a Eustachovy trubice, např. zánětu středouší, zánětu
nosní mandle, zánětu nosní sliznice a sliznice vedlejších přínosových dutin.
- Po lokální nosní a/nebo systémové antibiotické léčbě s cílem podpořit obnovu normální
nosohltanové saprofytické flóry.
- Ve všech případech, kdy je vhodná podpora obnovy normální nosní a nosohltanové
saprofytické flóry (lokální nosní způsoby léčby, alergická rýma, astma, chronická
bronchitida, chronické poškození v důsledku vdechování dýmu nebo dráždivých látek atd.).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rinogermina®
používat
Nepoužívejte tento přípravek v případě:
- Známé přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku (uvedenou v části 6).
- Vrozené nebo získané poruchy imunity, rakoviny, chemoterapie nebo u pacientů s
centrálním žilním katetrem.
- Endokarditidy v minulosti nebo v současnosti, a/nebo onemocnění srdce představujících
riziko pro rozvoj endokarditidy.
- Přítomnost přírodních příchutí, které se používají pro zlepšení chuti, může ovlivnit
organoleptické vlastnosti přípravku Rinogermina: mohou nastat mírné změny v barvě, aniž
by tyto změny měly vliv na kvalitu přípravku.
3. Jak se přípravek Rinogermina® používá

1. Rozstřihněte sáček podél tečkované čáry, otevřete lahvičku a obsah sáčku nalijte do
lahvičky. Dávejte pozor, abyste obsah sáčku nevylili (viz obrázek 1).
2. Zavřete lahvičku víčkem a rázně protřepejte (viz obrázek 2).

3. Otevřete lahvičku. Po vytažení plováčkové ochrany (je potřeba ji vytáhnout silou)
našroubujte nebulizátor (rozstřikovač) (viz obrázek 3). Dávejte pozor, abyste se rukama
nedotkli vnitřku.
4. R ázně protřepejte (viz obrázek 4) a sejměte z nebulizátoru uzávěr.
5. Před použitím několikrát rozstříkněte, aby se nebulizátor aktivoval. Lehce předkloňte hlavu
a vstříkněte přípravek do nosních dírek. Při aplikaci nevdechujte (viz obrázek 5).
6. Z avřete nebulizátor víčkem a přípravek uchovávejte v lednici.
7. Před nosním podáním doporučujeme ponechat přípravek při pokojové teplotě asi 15
minut.
8. P řed každým použitím dobře protřepejte.
Dospělí a děti: 2 vstřiky (min. 5x 109 CFU) do každé nosní dírky, dvakrát denně po dobu 7
po sobě následujících dnů. Léčbu opakujte jedenkrát měsíčně po dobu 3 měsíců nebo dle
doporučení lékaře.
Po smíchání je třeba přípravek uchovávat v lednici (4 °C). Nepoužívejte déle než 7 dnů od
data prvního podání.
4. Varování
- V případě nežádoucích účinků léčbu zastavte a poraďte se s lékařem.
- Nepolykejte.
- Přípravek lze používat 7 dnů od data smíchání.
- Před použitím se ujistěte, zda obal není poškozen.
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí data spotřeby uvedeném na obalu.
- Dávejte pozor, aby se vám přípravek nedostal do očí.
- Přípravek je určen k použití výhradně u jednoho pacienta.
- Obal po použití nevyhazujte volně do životního prostředí.
5. Jak přípravek Rinogermina® uchovávat
- Po použití nebulizátor pečlivě uzavřete víčkem.
- Neotevřený přípravek skladujte při teplotě do 15 °C. Po prvním použití uchovávejte v lednici
(4 °C).
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Chraňte před zdroji tepla.
6. Další informace
Složení:
Sáček: lyofilizovaný Streptococcus salivarius 24SMBc a Streptococcus oralis 89a (min. 125 x
109 CFU/g), protispékavý prostředek.
Lahvička: kopolymer PEG/PPG, PEG-14 dimetikon, izotonický roztok pufrovaný na pH 7,00,
aroma.
Obsah balení
1 lahvička obsahující 10 ml roztoku
1 sáček obsahující 2,3 g lyofilizovaného přípravku
1 nosní nebulizátor
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