
1. 2. 3. 4. 5 6.

WYRÓB
MEDYCZNY

SZYBKIE
DZIAŁANIE15 min.15 min.

Dispatch note of print out packing materialW A L M A R K ®

Design / Year: Chamot / 2015 DTP operator / Studio: David Kněžek(A.B) / internal Proof numb. / Date 1. proof: 6 / 25.10.2018

Used printing material: BO 60 g Special printing technology: - Used Colours: 4 Cut Size (mm): 150 x 210 mm

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

MECHANIZM DZIAŁANIA: Aerozol do nosa Sinu-
lan Express Forte jest preparatem obkurczają-
cym naczynia błony śluzowej nosa; występuje 
w postaci hipertonicznego lepkiego roztworu 
stosowanego w leczeniu objawów zapalenia 
zatok przynosowych i nieżytu nosa różnego 
pochodzenia. Aerozol do nosa Sinulan Express 
Forte tworzy powłokę na powierzchni błony 
śluzowej nosa. Dzięki działaniu osmotycznemu 
powłoka ta zaczyna natychmiast przyciągać 
wodę z hipotonicznego płynu znajdującego się 
w głębszych partiach błony śluzowej, ułatwia-
jąc jej przepływ z wewnątrz na zewnątrz. Ten 
mechaniczny efekt wypłukuje zanieczyszczenia 
obecne w jamie nosowej, przyczyniając się do 
odblokowania przewodów nosowych.  Usunię-
cie warstwy śluzu blokującego zatoki jednocze-
śnie otwiera je, zmniejszając ciśnienie i ból. Po-
włoka utworzona przez wyrób Sinulan Express 
Forte chroni również powierzchnię nosa przed 
wysuszeniem, podrażnieniami oraz czynnikami 
zewnętrznymi. Składniki preparatu ułatwiają 
oddychanie w bardzo krótkim czasie.

SKŁAD: glicerol, woda, hydroksypropyloceluloza, 
olejki eteryczne z Mentha piperita, Eucalyptus glo-
bulus, Thymus satureioides i Rosmarinus officinalis.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
Wyłącznie do stosowania miejscowego.
1.  Przed zastosowaniem wyrobu dokładnie oczyścić nos.
2.  Wstrząsnąć butelką.
3.  Zdjąć nasadkę ochronną.
4.  Naciskać pompkę aplikatora (raz lub dwa) do mo-

mentu, aż pojawi się mgiełka preparatu.
5.  Delikatnie włożyć aplikator do jednego otworu 

nosowego, zaaplikować 2-3 razy do każdego 
otworu nosowego podczas wdechu. Powtarzać 
czynność 2-3 razy dziennie, a w razie potrzeby 
częściej, aż do całkowitego wyzdrowienia.

6.  Nałożyć nasadkę ochronną po każdorazowym 
użyciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z 
treścią ulotki. Wyrób wyłącznie do stosowania miej-
scowego w jamie nosowej.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z listą 
składników. Nie należy stosować w przypadku uczu-
lenia lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik 
preparatu.  Każdorazowo przez pierwszych 10-15 mi-
nut po zastosowaniu może być odczuwalne delikatne 
mrowienie spowodowane mechanizmem działania 
wyrobu Sinulan Express Forte. Jeśli podrażnienie jest 
zbyt intensywne lub utrzymuje się zbyt długo, zaleca 
się zaprzestanie stosowania wyrobu ze względu na 
możliwość reakcji alergicznej na jeden ze składników 
wyrobu Sinulan Express Forte. 
Preparat wykazuje działanie około 10-15 minut po 
aplikacji, powodując znaczny wzrost wydobywania 
się wydzieliny z nosa. Przez ten czas nie należy wy-
konywać powtórnej aplikacji. Nasilenie wydobywania 
się wydzieliny z nosa może trwać nawet 4-6 godzin, 
w zależności od początkowego stopnia zablokowania 
dróg nosowych (przekrwienia błony śluzowej nosa).
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 7 
dni stosowania aerozolu do nosa Sinulan Express For-
te objawy utrzymują się i nie obserwuje się poprawy. 
 Ze względu na początkowe uczucie mrowienia nie za-
leca się stosowania aerozolu do nosa Sinulan Express 
Forte u dzieci poniżej 12. roku życia. 
Preparat przechowywać w miejscu niewidocznym i 
niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w tempe-
raturze pokojowej. Nie przechowywać w lodówce 
ani nie zamrażać. Po każdorazowym użyciu nałożyć 
nasadkę ochronną. Nie stosować wyrobu po upływie 
terminu ważności, po upływie 30 dni od pierwszego 
otwarcia ani gdy opakowanie jest uszkodzone. 
Preparat może być stosowany przez dzieci powyżej 
12. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 
Nie są znane żadne działania niepożądane stosowa-
nia wyrobu. Aerozol do nosa Sinulan Express Forte 
nie jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Należy 
przerwać stosowanie aerozolu Sinulan Express Forte, 
jeśli w ciągu kilku minut po aplikacji preparatu wystąpi 
działanie niepożądane lub reakcja alergiczna.

         WYTWÓRCA :    
VITROBIO SAS, ZAC de Lavaur, 63500 Issoire, 
France

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o. ul. Teatralna 9, 41-
200 Sosnowiec , www.walmark.pl, info@walmark.pl

Data ostatniej aktualizacji: październik 2018r.
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Wspomaga leczenie zapalenia zatok przynosowych i nieżytu nosa (kataru).        
15 ml, aerozol do nosa.

 Ulotka Informacyjna
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