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ВНАТРЕШНО УПАТСТВО: ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТИ
Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.
Овој лек е достапен без лекарски рецепт. Сепак, потребна е внимателност при употребата со
цел да се добијат најдобри резултати.
 Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
 Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт.
 Посоветувајте се со вашиот лекар ако симптомите ви се влошат или ако не се подобрат
по 14 дена.
 Доколку некое од несаканите дејства стане сериозно или ако забележите некое несакано
дејство кое не е наведено во ова упатство,советувајте се совашиот лекар или
фармацевт.
СЕПТОАКВА ЗА ВОЗРАСНИ
СЕПТОАКВА ЗА ДЕЦА
спреј за нос, раствор
стерилен, изотоничен раствор
1 ml од растворот од спрејот за нос содржи:
натриум хлорид
8.8 mg
магнезиум сулфат 7-хидрат
2.5 mg
магнезиум хлорид 6-хидрат
1.8 mg
калциум хлорид 2-хидрат
0.5 mg
натриум хидроген карбонат
0.1 mg
СептоАква изотоничниот стерилен раствор содржи пречистена вода со минерални соли:
натриум хлорид, магнезиум сулфат хептахидрат, магнезиум хлорид хексахидрат, калциум
хлорид дихидрат и натриум хидроген карбонат, кои ја обезбедуваат следната количина на јони
во 1 ml раствор:
хлориди (Cl-)
најмалку 5.50 mg
натриум (Na+)
најмалку 2.50 mg
2+
магнезиум (Mg )
најмалку 0.35 mg
сулфати (SO42-)
најмалку 0.60 mg
калциум (Ca2+)
најмалку 0.08 mg
хидроген карбонати (HCO3-)
најмалку 0.03 mg
Што претставува СептоАква и за што се употребува
СептоАква содржи изотоничен стерилен раствор од минерални соли кои ја испираат,
навлажнуваат и чистат носната слузница и помагаат во омекнувањето и отстранувањето на
нечистотиите од носната слузница. Исто така, се препорачува и за разводнување на густиот
секрет од носот при настинки и алергии.
За секојдневно чистење на носната слузница, може да се употребува кај возрасни, деца и
бебиња.
Исто така, погоден е за употреба и кај бремени жени и доилки.
СептоАква се употребува кај:
лица кои имаат проблеми со сувост на носната слузница;
лица кои живеат и работат во климатизирани простории или простории со централно
греење;
лица на кои слузницата на дишните патишта им е изложена на прекумерно сушење
(пушачи, пејачи, професионални возачи и тн.).
Немојте да го употребувате СептоАква
ако сте преосетливи на некоја од наведените состојки;
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овој спреј не треба да се употребува кај лица со нарушен рефлекс за голтање или кај лица
кои не се во целосно свесна состојба.

Бидете особено внимателни со СептоАква
Доколку имате заболување на дишните патишта кое трае подолго време и е придружено со
тешка кашлица, отежнато дишење или висока температура, советувајте се со вашиот лекар.
Бременост и доење
СептоАква може да се употребува кај бремени жени и доилки.
Како се употребува СептоАква
Возрасни
Деца на возраст над 1 година
Бебиња до 1 година
СептоАква за возрасни
СептоАква за деца
СептоАква за деца
1–2 прскања во секоја
1–2 прскања во секоја носница, 1 прскање во секоја носница,
носница, неколку пати дневно
неколку пати дневно
неколку пати дневно
По потреба, СептоАква може да се употребува неколку пати во денот, дури и подолго време.
Начин на администрација
Отстранете го заштитното капаче од спрејот. Пред првата употреба, испрскајте неколку пати во
воздух се додека не се испушти фин спреј.
1. Возрасни и деца над 1 година
Вметнете го врвот на спрејот во едната носница и притиснете ја главата на спрејот. Вдишете
преку носот и не ја навалувајте главата наназад додека прскате. По потреба, повторете ја
постапката и во другата носница.
2. Бебиња до 1 година
Легнете го бебето или седнете држејќи го бебето во раце. Навалете ја главата на бебето на
страна, нежно вметнете го спрејот во едната носница и притиснете ја еднаш главата на спрејот.
По потреба, повторете ја постапката и во другата носница. Избришете го носот на бебето со
чисто хартиено марамче. Не ја навалувајте главата на бебето наназад, затоа што секретот од
носот може да се врати кон грлото.
Постапката може да ја повторите неколку пати во текот на денот, по потреба.
По секоја употреба, избришете го врвот од спрејот со хартиено марамче и вратете го капачето.
Поради хигиенски причини и ризик од ширење на инфекција, спрејот не треба да го употребува
повеќе од едно лице.
Несакани дејства
Не се познати несакани дејства од СептоАква.
Начин на чување
Лекот чувајте го на места недостапни за деца!
Да се чува на температура до 25C.
Содржината во пластичното пакување е стерилна.
Рок на употреба
Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен
на пакувањето.
Рокот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.
По првото отварање рокот на употреба е 12 месеци.
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Метода на стерилизација:стерилна филтрација.
Датум на стерилизација: ист со датумот на производство втиснат на надворешното пакување на
медицинското помагало.

Медицинските помагала не треба да се фрлаат со отпадоците од домаќинството.
Прашајте го вашиот фармацевт како да ги отстраните медицинските помагала кои
повеќе не ви се потребни. Овие мерки помагаат во заштитата на животната средина.
Пакување
Медицинското помагало СептоАква е достапно во пластично пакување кое содржи 30 ml спреј
за нос, раствор. Пластичното пакување е опремено со спреј пумпа со која се одмерува
волуменот на спрејот. Во зависност од волуменот на спрејот, достапни се следните пакувања:
СептоАква за деца
45 mg
СептоАква за возрасни 100 mg
Начин на издавање на лекот
Медицинското помагало се издава во аптека без лекарски рецепт.
Име и адреса на производителот
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет
КРКА-ФАРМА ДООЕЛ Скопје, ул. Христо Татарчев-1, брoj 101, 1000 Скопје,
Република Македонија
Датум на последна ревизија на внатрешното упатство 11.03.2014
Дополнителни информации за СептоАква
Жлездите во носната слузница создаваат секрет кој го навлажнува вдишениот воздух, додека
влакненцата со нивното движење ги спречуваат честичките од прав, алергените, бактериите и
вирусите преку носот да навлезат во телото.
Ниската влажност, загадениот воздух, живеењето во климатизирани простории или простории
со централно греење и други фактори, предизвикуваат прекумерно сушење на носната
слузница. Собирањето на зголемени количини на секрет и отечената слузница доведуваат до
запушување на носот, отежнато дишење, главоболки, променет осет за мирис и зголемена
склоност кон инфекции.
Изотоничниот стерилен раствор од минерални соли во СептоАква спрејот за нос ја навлажнува,
испира и чисти носната слузница, го подобрува мукоцилијарниот транспорт, овозможува
полесно отстранување на исушените честички од прав, иританси и корупки и го олеснува
дишењето низ носот.
CE
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