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Návod na použitie 

N O S O V Ý  S P R E J 
OCHRANA PRED VÍRUSMI 

SPÔSOBUJÚCIMI PRECHLADNUTIE

Čo je nosový sprej GripVis?
GripVis sa môže používať na prevenciu a pod
poru liečby ochorení podobných chrípke víru
sového pôvodu. Vytvára zvlhčujúci ochranný 
film, ktorý zabezpečuje dlhodobé zvlhčovanie 
nosovej sliznice a tým podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. 
Nosový sprej GripVis: na použitie pre dospe
lých a deti od 1 roka.
Nosový sprej GripVis neobsahuje žiadne 
konzervačné látky. Sterilný filter zaručuje 
sterilitu roztoku aj po opakovanom používaní. 
Nosový sprej GripVis nemá dekongescenčný 
účinok (tzn. neznižuje prekrvenie a opuch 
sliznice nosa).

Čo obsahuje nosový sprej GripVis?
Nosový sprej GripVis je číry, bezfarebný, vis
kózny roztok bez zápachu. 1 ml roztoku obsa
huje 1,2 mg karagenanu iota ( Carragelose®), 
0,4 mg karagenanu kappa, chlorid sodný 
a čistenú vodu.

Aké sú vlastnosti nosového spreja GripVis?
Nosový sprej GripVis vytvára na sliznici nosa 
zvlhčujúci ochranný film (tenkú vrstvu). 
Táto tekutá vrstva slúži ako fyzická bariéra 
proti vonkajším vplyvom a tým chráni pred 
prechladnutím a vírusovými ochoreniami 
podobnými chrípke.
Nos je najčastejšou cestou, kadiaľ sa do tela 
dostávajú vírusy, ktoré spôsobujú prechlad
nutie a ochorenia podobné chrípke. Medzi 
takéto vírusy patria napríklad rinovírusy 
a koronavírusy. Ak vírusy preniknú do nosa, 
môžu sa prichytiť na nosovej sliznici a infiko
vať bunky sliznice, kde sa množia a šíria. To 
vyústi do príznakov typických pre prechlad
nutie, ako sú upchatý nos alebo výtok z nosa, 
bolesť hrdla a/alebo bolesť hlavy, kašeľ atď.
V počiatočných štádiách ochorenia sa často 
nedá s určitosťou rozlíšiť medzi prechladnu

tím a chrípkou. Chrípka je potenciálne závaž
né ochorenie, pričom konečnú diagnózu má 
určiť lekár.
Nosový sprej GripVis obsahuje Carragelose®, 
čo je látka získavaná z morských červených 
rias. Carragelose® má dva hlavné účinky.
•  Nosový sprej GripVis vytvára na sliznici 

nosa ochrannú bariéru proti vírusom spô
sobujúcim prechladnutie. Prechladnutie 
a ochorenia podobné chrípke  spôsobuje 
množstvo rôznych vírusov, ako napr. 
 rinovírusy a koronavírusy. Carragelose® 
nešpecificky obaľuje vírusy spôsobujúce 
prechladnutie a zabraňuje tak ich adhézii 
(prichyteniu) na sliznicu. Týmto sa znižuje 
rozmnožovanie a šírenie vírusov infikujú
cich dýchacie cesty.

•  Nosový sprej GripVis vytvára zvlhčujúci 
ochranný film (tenkú vrstvu). Vďaka pôso
beniu Carragelose® zostáva táto vrstva na 
nosovej sliznici dlhodobo a slúži ako fyzic
ká bariéra proti vonkajším vplyvom. Táto 
fyziologická zvlhčujúca vrstva podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu 
proti vírusom spôsobujúcim prechladnutie.

Na čo sa nosový sprej GripVis používa?
Nosový sprej GripVis môže skrátiť trvanie 
ochorení podobných chrípke a zmierniť zá
važnosť príznakov prechladnutia. Nosový 
sprej GripVis môže znížiť možnosť vzniku no
vej infekcie ako aj návrat príznakov prechlad
nutia spôsobeného vírusmi.
Nosový sprej GripVis zvlhčuje sliznicu nosa 
a tým podporuje prevenciu a liečbu všetkých 
ťažkostí vyplývajúcich zo suchej a podrážde
nej sliznice nosa.

Dávkovanie a spôsob používania
Po podaní vytvára GripVis na sliznici nosa 
ochrannú bariéru. Môže sa používať ako 
ochrana počas obdobia vyššieho výskytu 
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prechladnutí alebo v situáciách so zvýše
ným rizikom infekcie vírusmi prenášanými 
vzduchom (cestovanie, využívanie verejnej 
dopravy, preplnené vnútorné verejné priesto
ry atď.).
•  S používaním sa má začať čo najskôr od 

objavenia sa prvých príznakov prechlad
nutia (napr. bolesť hrdla, svrbenie v nose, 
výtok z nosa) a má sa pokračovať, až kým 
príznaky neustúpia. 

•  Do každej nosovej dierky sa najmenej 
3krát denne aplikuje jeden vstrek.

•  Ak sa objaví horúčka alebo nedôjde k zlep
šeniu po 1 týždni používania, treba vyhľa
dať lekára.

•  Na zvlhčovanie suchej sliznice nosa apli
kujte viackrát denne niekoľko vstrekov do 
nosa podľa individuálnej potreby.

Ako používať fľaštičku so sprejom:
•  Odstráňte ochranný kryt a podľa potreby 

urobte niekoľko strekov do priestoru, až 
kým sa objaví jemný homogénny sprej. 
Teraz je GripVis pripravený na použitie.

•  Aby ste predišli poraneniu, opatrne vložte 
trysku do nosovej dierky! Pri aplikácii mu
síte držať  fľaštičku v zvislej polohe.

•  Po použití nasaďte ochranný kryt späť na 
trysku.

Kedy sa nosový sprej GripVis nemá použí-
vať?
V prípade známej precitlivenosti na ktorúkoľ
vek zložku.

Možné vedľajšie účinky nosového spreja 
GripVis
Okrem veľmi zriedkavých prípadov precitli
venosti nie sú v súčasnosti známe žiadne 
iné vedľajšie účinky. Nie sú známe žiadne 
interakcie.
Neboli vykonané štúdie ohľadom vzájomného 
ovplyvňovania s inými prípravkami.

Osobitné opatrenia pri používaní
Nosový sprej GripVis pôsobí v mieste poda
nia. Carragelose® sa neabsorbuje bunkami 
sliznice nosa.
Nosový sprej GripVis sa môže používať počas 
tehotenstva a dojčenia.
Ak príznaky pretrvávajú, musíte vyhľadať 
lekára.

Z hygienických dôvodov, a aby sa predišlo 
prenosu choroboplodných zárodkov, má jed
nu fľaštičku nosového spreja používať iba 
jedna osoba.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí!

Ďalšie informácie
Nosový sprej GripVis sa môže používať dlho
dobo. Neexistuje možnosť vzniku závislosti 
ani riziko predávkovania.
Nosový sprej GripVis obsahuje prírodnú látku 
Carragelose®.
Nosový sprej GripVis je zdravotnícka pomôc
ka a je klinicky testovaná.
Nosový sprej GripVis neobsahuje žiadne 
analgetiká (liečivá tlmiace bolesť), žiadne 
konzervačné látky, žiadne látky živočíšneho 
pôvodu ani skleníkové plyny.
Nosový sprej GripVis neobsahuje laktózu ani 
lepok a môžu ho používať diabetici.

Veľkosť balenia 
20 ml fľaštička so sprejovou pumpičkou;  
1 vstrek = 0,14 ml roztoku  
(celkovo 142 vstrekov).

Čas použiteľnosti
Vďaka špeciálnemu filtračnému systému 
zostáva roztok sterilný aj po opakovanom 
používaní. Nosový sprej GripVis sa môže po
užívať až do dátumu uvedeného na škatuľke.

Pokyny na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote  
od 5 °C do 30 °C.  
Chráňte pred svetlom.  

 Výrobca
Hälsa Pharma GmbH
MariaGoeppertStraße 5, 
23562 Lübeck, Nemecko 

Distribútor
BerlinChemie AG (Menarini Group), 
Glienicker Weg 125, 
12489 Berlín, Nemecko

 Dodržiavajte návod na použitie!

Dátum revízie: marec 2020
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