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W A L M A R K ®

C Y A N M A G E N T A Y E L L O W B L A C K

allergy

MEDICAL DEVICE

ZAPOBIEGA I ŁAGODZI
OBJAWY ALERGII 

Czym jest preparat Sinulan FORTE Allergy  
i do czego się go stosuje?
Sinulan FORTE Allergy jest wyrobem medycznym, który two-
rzy barierę ochronną nad błoną śluzową nosa, dzięki czemu 
kontakt alergenów i patogenów z błoną śluzową jest ograni-
czony lub utrudniony, co zapobiega lub minimalizuje rozwój 
objawów nieżytu nosa oraz zapalenia błony śluzowej nosa  
i zatok przynosowych. Jego działanie ochronne wynika głównie 
z obecności ksyloglukanu, polimeru pochodzenia naturalnego, 
wykazującego zdolność do ochrony błony śluzowej i redukcji 
nadmiernego wydzielania płynów takich jak śluz. Preparat Sinulan 
FORTE Allergy został specjalnie opracowany w celu kontrolowania 
i łagodzenia objawów nieżytu nosa oraz zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych wywołanych przez różne czynniki,  
w szczególności pochodzenia alergicznego.
Sinulan FORTE Allergy wpływa na złagodzenie objawów alergii 
na pyłki, roztocza lub zwierzęta domowe, zapewniając barie-
rę dla alergenów przenoszonych drogą powietrzną. Sinulan 
FORTE Allergy można również stosować jako środek zapobie-
gawczy przed wejściem w kontakt ze środowiskiem, w którym 
mogą występować alergeny przenoszone drogą powietrzną 
(okresy kwitnienia, prace ogrodnicze, odkurzanie itp.), ponie-
waż sposób działania preparatu zapewnia ochronę od samego 
początku, jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów.

Jak stosować Sinulan FORTE Allergy?
Sinulan FORTE Allergy należy zawsze stosować zgodnie z instruk-
cją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieustąpienia 
objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zaleca się 1-2 aplikacje do każdego otworu nosowego 3-4 
razy dziennie. Regularne stosowanie jest zalecane w przypad-
ku wystąpienia pierwszych objawów oraz w przypadku utrzy-
mującego się nieżytu nosa. W zależności od stopnia nasilenia 
objawów dawkowanie może być zwiększone.
1.  Delikatnie wydmuchaj nos, aby oczyścić otwory nosowe.
2.  Wstrząśnij butelką i zdejmij nasadkę ochronną.
3.  Trzymaj butelkę tak, by palce wskazujący i środkowy znaj-

dowały się po jej obu stronach, a kciuk pod dnem butelki. 
Nachyl lekko głowę do przodu i zablokuj jeden z otworów 
nosowych, delikatnie przyciskając palcem płatek nosa. 

4.  Wprowadź aplikator do otworu nosowego i przyciśnij dysze 
rozpylającą raz lub dwa razy.

5.  Wprowadź aplikator do drugiego otworu nosowego i po-
wtórz procedurę powyżej.

6.  Nałóż nasadkę na butelkę.

Dzięki zastosowanej w produkcie Sinulan FORTE Allergy dyszy 
rozpylającej wielkość kropli zapewnia wąski strumień umożli-
wiający odpowiednie rozprowadzenie roztworu w całej jamie 
nosowej, sięgając nawet jej górnej części.

Możliwe działania niepożądane preparatu Sinulan 
FORTE Allergy
Sinulan FORTE Allergy jest bardzo dobrze tolerowany. Do chwili 
obecnej nie są znane żadne regularnie występujące lub utrzy-
mujące się działania niepożądane preparatu. W przypadku wy-
stąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem 
Sinulan FORTE Allergy należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia
Sinulan FORTE Allergy nie powinien być stosowany w przypad-
ku nadwrażliwości na ksyloglukan lub jakikolwiek inny składnik 
produktu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy 
natychmiast zaprzestać stosowania preparatu Sinulan FORTE 
Allergy. W celu zapewnienia higieny każda butelka powinna 
być używana wyłącznie przez jedną osobę. Nie należy stoso-
wać dłużej niż 6 tygodni od daty otwarcia. Nie należy używać 
w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony. Sinulan FORTE  
Allergy nie zawiera takich składników farmakologicznych jak 
leki przeciwhistaminowe czy sterydy. W przypadku konieczno-
ści stosowania innego środka farmakologicznego, Sinulan FOR-
TE Allergy można podawać równocześnie z nim. 

Bezpieczeństwo dla kobiet w ciąży 
i karmiących piersią
Mimo iż nie są znane żadne działania niepożądane, kobiety  
w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu 
powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać preparat Sinulan FORTE Allergy?
Data przydatności do spożycia preparatu Sinulan FORTE Allergy 
znajduje się na pudełku i na butelce. Preparatu Sinulan FORTE 
Allergy nie należy stosować po upływie daty przydatności do 
spożycia. Sinulan FORTE Allergy nie wymaga przechowywania 
w szczególnych warunkach. Preparatu nie należy zamrażać. 
Sinulan FORTE Allergy należy przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci.

Skład:
Składniki: ksyloglukan, metylosulfonylometan, sorbinian po-
tasu, wersenian disodowy, kwas borny, wodorotlenek sodu  
i roztwór soli fizjologicznej.

Prezentacja:
Butelka zawierająca 15 ml roztworu do płukania nosa.
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