
 GRIP STOP® BG 
Спрей за нос 

Предпазва и отпушва 

Прочетете внимателно листовката, преди да използвате продукта  

1. Какво е GRIP STOP® спрей за нос и за какво служи 
GRIP STOP® спрей за нос е медицинско изделие с механично действие, препоръчан за 
лечение на симптомите, свързани с настинки и съпътстващите ги възпалителни състояния 
на носните кухини, включително и от бактериален произход. 
GRIP STOP® спрей за нос подпомага за възстановяването на нормалното дишане през носа 
и на тръбната вентилация при възрастни и деца. 
2. Какво трябва да се знае преди да се използва GRIP STOP® спрей за нос 
Да не се използва в случай на чувствителност към компонентите на продукта (виж част 6). 
3. Как да използвате GRIP STOP® спрей за нос 
Отстранете защитната капачка, поставете палеца си върху основата на флакона, показалеца 
и средния пръст върху крилцата на дозатора и ги натиснете надолу. След това ги отпуснете. 
Повторете тази операция до постигането на първото впръскване. Наведете леко глава 
напред, издишайте бавно и впръснете продукта в ноздрата. Вдишайте като държите 
затворена другата ноздра с един от пръстите на другата ръка.  
Препоръчват се две впръсквания във всяка ноздра два пъти на ден или по лекарско 
предписание. 
GRIP STOP® спрей за нос може да се използва и при наличие на малки разранявания на 
носната лигавица или на кожата около ноздрите. 
4. Предупреждения 
• В случай на нежелани реакции, прекратете употребата на продукта и се консултирайте 

с лекар. 
• Да не се поглъща. 
• Да се избягва смесена употреба. 

• Да се избягва контакт с очите. 
• Не използвайте продукта, ако опаковката или флакона не са цялостно затворени. 

• Не използвайте продукта след  датата на годност, посочена на опаковката. Датата на 
годност се отнася за продукт с цялостна опаковка и правилно съхраняван. 

5. Как да съхраняваме GRIP STOP® спрей за нос 
• Съхранявайте далече от погледа и достъпа на деца. 
• Затворете добре флакона след употреба. 

• Да се съхранява при температура не по-висока от 30 °C. 

6. Друга информация 
Състав: D-пантенол, Дикалиев глициризинат, Лактоферин, Карбоксиметил β-глюкан, 
Хлорбутанол, Етилдиаминотетраацетат (ЕДТА)  динатриева сол, Натриев N-хидроксиметил 
глицинат, Полисорбат 20, Естествени аромати,  Буферен разтвор pH 7,0. Опаковка: Флакон 
20 мл с механичен небулизатор 
Продуктът е предназначен за българския пазар. 

Произведено в Италия 

  
 Вносител: DMG Italia srl 

  



Ди Ем Джи България ЕООД, ул.Акад. via Laurentina Km. 26,700 Георги Бончев бл.104, вх.А, София, България.
 Pomezia (Rome) - ITALIA 

 www.dmgbg.com www.dmgit.com 

GRIP STOP spray BG_30FG077.indd   2 11/11/20   12:52 
 


