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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

1.  Opis, skład i wskazania dla zastosowania wyrobu medycznego 
Aerozol do nosa zawierający CAPTOMUCIL® stosowany jest w przy-
padku chorób układu oddechowego, w których jednym z powikłań 
klinicznych jest nadmierne wydzielanie śluzu, takich jak przezię-
bienie i zapalenie błony śluzowej nosa, które mogą przebiegać  
z ostrym lub przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych.

1.1  Mechanizm działania
CAPTOMUCIL® zmniejsza lepkość śluzu i umożliwia szybki i sku-
teczny odpływ wydzieliny. Mucyna jest fizjologicznym składni-
kiem wydzielin człowieka. Jej nadmierne wytwarzanie podczas 
infekcji dróg oddechowych powoduje, że śluz jest zbyt lepki, aby 
mógł zostać wydalony, powodując zatykanie zatok przynosowych. 
CAPTOMUCIL® zmniejsza lepkość śluzu, co znacznie ułatwia usu-
nięcie jego nadmiaru. Badanie przeprowadzone przez wytwórcę 
wykazało, że efekt udrożnienia dzięki CAPTOMUCIL® pojawia się 
w ciągu  30 sekund*.

1.2  Skład
CAPTOMUCIL®, woda, kwas chlorowodorowy, sacharynian sodu, 
chlorek sodu, aromat miętowy, dekspantenol, sól sodowa mety-
loparabenu (nipagina).

2.  Opakowanie
Butelka 20 ml

3.  Dawkowanie i sposób użycia
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6. roku życia: 1-2 dawki aerozolu 
do każdego otworu nosowego, do 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego 
otworu nosowego, do 2 razy na dobę. W przypadku stosowania 
preparatu u dzieci w wieku od 3 do 6 lat, należy stosować się do 
zaleceń lekarza.

4.  Działania niepożądane
Przy dawkach niezbędnych do uzyskania działania terapeutycz-
nego nigdy nie odnotowano działań niepożądanych, z wyjątkiem 
nietolerancji występującej w indywidualnych przypadkach. Jeżeli 
objawy nie ustąpią w ciągu 5-7 dni, należy skonsultować się  
z lekarzem.

5.  Interakcje z suplementami diety i lekami
Nie są znane żadne interakcje składników aerozolu do nosa zawie-
rającego CAPTOMUCIL® z suplementami diety lub lekami.

6.  Przechowywanie
Preparat przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośred-
nich źródeł światła i ciepła. Nie należy stosować preparatu, jeżeli 
opakowanie jest uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C.

7.  Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3. roku życia.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie 
karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy 
przekraczać zaleconych dawek. Nie należy stosować preparatu 
przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Jeżeli objawy nie ustąpią, 
należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w wypadku 
nietolerancji preparatu.
Nie należy stosować produktu w przypadku stwierdzonej nad-
wrażliwości na którykolwiek ze składników, np. chitozan pocho-
dzenia roślinnego.

8.  Termin ważności
Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczo-
nego na opakowaniu. Termin ważności dotyczy preparatu prze-
chowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

9.  Utylizacja
Po upływie terminu ważności preparat należy zutylizować zgodnie 
z przepisami.
W żadnym wypadku nie należy wyrzucać preparatu ani jego opa-
kowania do środowiska.
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Munster.
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Ulotka informacyjna

Aerozol do nosa zawierający CAPTOMUCIL®

Roztwór izotoniczny stosowany wspomagająco i pro-
filaktycznie w stanach zapalnych, takich jak zapalenie 
błony śluzowej nosa, zapalenie zatok i suchość nosa.
Wspomaga szybkie i skuteczne usuwanie wydzieliny.

15 °C

25 °C
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