
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

дейли

daily
Изотоничен спрей за нос/аерозол с морска вода за почистване и овлажняване на носа

КУИКС® дейли е немедикаментозeн, стерилен, овлажняващ спрей за нос без мирис, който помага за облекчаване на назалната конгестия, свързана със синузит, 
запушен нос, сенна хрема, алергии и за следоперативна грижа за носа. Концентрацията на сол е коригирана спрямо естествените нива в организма (0,9%). Затова 
КУИКС® дейли е нежен към носа и не изсушава, наранява или променя лигавицата на носа. 

КУИКС® дейли съдържа: натурална морска вода 
(разредена до физиологично ниво 0,9% с пречисте-
на вода)

Как действа КУИКС® дейли, за да подобри 
дишането
•   Втечнява секрета и по този начин позволява отде-

лянето му от носа, например при настинки и алер-
гии

•  Облекчава локалните симптоми на остри инфек-
ции на горните дихателни пътища, както и на ост-
рия и хроничен риносинузит

•  Активно и напълно промива носа, за да намали
бактерии, вируси, алергени и полени, корички, 
прах и прекомерно количество секрет

•  Има овлажняващ ефект и облекчава дразненето

КУИКС® дейли има и следните предимства
•  Немедикаментозната формула, която не води до

привикване, може да се използва продължително 
време 

•  Флаконът може да се съхранява в хоризонтално 
положение, без да протече

•  Може да се използва до последната капка (нищо
не остава във флакона)

•  Без запалими пропеланти, стерилен и не съдържа
консерванти

Кой може да използва КУИКС® дейли
Възрастни и деца над 2 години. 
КУИКС® дейли може да се използва и по време на 
бременност и кърмене.

Как да използвате КУИКС® дейли
Винаги използвайте КУИКС® дейли точно според тези 
указания за употреба. Ако не сте сигурни в нещо, 
моля, консултирайте се с Вашия лекар или фарма-
цевт.
Препоръчва се продуктът да се употребява по след-
ния начин:
Прилагайте КУИКС® дейли до 5 пъти на ден, докато 
продължава проблемът със сухите или раздразнени 
носни канали. 
1. Почистете носа от секрети, ако е необходимо
2. Свалете капачето от накрайника на продукта
3.  Внимателно поставете накрайника в ноздрата, 

като можете да държите флакона под всякакъв 
ъгъл

4.  Наклонете леко глава на срещуположната страна
на ноздрата, която искате да промиете

5.  Натиснете накрайника в горната част на флакона 
за 1-2 секунди

6. Впръскайте в едната ноздра, след което в другата
7.  Почистете и подсушете накрайника след всяка

употреба и сложете обратно капачето
8.  За промиване на носа се препоръчва продуктът да

се употребява над мивка или дълбок съд 
По хигиенни причини и за да се избегне кръстосано 
замърсяване, продуктът трябва да се използва само 
от един потребител. 

Противопоказания
Известна свръхчувствителност към някоя от състав-
ките на продукта. 

Внимание
Съд под налягане: може да експлодира при нагря-
ване.
•   Да се пази от топлина, нагорещени повърхности,

искри, открит пламък и други източници на запал-
ване. Тютюнопушенето забранено.

•  Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
•  Да се пази от пряка слънчева светлина.
•  Да не се излага на температури, по-високи от

50°C/122°F.
•  Да се съхранява извън обсега на деца.

Предпазни мерки
• Използването на това изделие от повече от един 
човек може да доведе до разпространение на инфек-
ции. Почиствайте накрайника със сапунена вода и 
изплаквайте с топла вода след всяка употреба.

Медицинско изделие без лекарско 
предписание 

Срок на годност 
36 месеца 
Продуктът може да се използва до 12 месеца след 
първото отваряне. Благодарение на специалната 
bag-on-valve активираща технология, разтворът се 
запазва стерилен до последната капка.
Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Условия за съхранение
Да се съхранява при температура между 15°C и 30°C.
Да се съхранява извън обсега на деца.

Големина на опаковка
100 ml
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