АНОТАЦІЯ
на засіб косметичний «Долфін»
1. Засіб косметичний (далі – засіб), застосовується з індивідуальним оториноларингологічним
пристроєм для промивання «Долфін» (далі – пристрій) для профілактики і в якості супутньої
терапії захворювань ЛОР-органів, за допомогою промивання розчином засобу.
2. Склад засобу для промивання (рецептура РЦ № 1):
галіт (сіль кухонна харчова)
сіль кухонна харчова, йодована
калій хлористий
натрій двовуглекислий (сода харчова)
екстракт шипшини сухий (плоди)
екстракт солодки сухий (корінь)
3. Застосовувати в якості супутньої терапії при лікуванні:
риніту (ГРВІ, грип)
риносинуситів (гайморит, фронтит, етмоїдит)
алергічного риносинуситу
атрофічного риніту
гіпертрофічного риніту
- вазомоторного риніту
- аденоїдиту
- при підготовці до операцій та після операцій в порожнині носа і навколоносових пазухах.
Засіб застосовується також для профілактики вказаних захворювань або для промивання
носоглотки в гігієнічних цілях.
4. Протипоказання:
- повна непрохідність носових ходів
- гострий отит і загострення хронічного отиту
- індивідуальна непереносимість компонентів засобу для промивання
- аденоїди III ступеню
- часті носові кровотечі
- доброякісні та злоякісні новоутворення в порожнині носа - вік менше 4 років.
5. Дія: засіб зменшує прояви запалення і набряку слизової оболонки носа і носоглотки, очищає її
від алергенів (пил, пилок рослин, медикаменти та ін.), сприяє її зволоженню і регенерації,
покращує захисні властивості та позитивно впливає на клінічне протікання запальних та
алергічних захворювань носа та носоглотки.
Регулярне промивання носоглотки розчином засобу забезпечує профілактикувиникнення гострих,
а також профілактику загострення хронічних захворювань слизової оболонки носа і носоглотки.
6. Застосування:
6.1. Розрізати пакетик із засобом і висипати його вміст в ємність пристрою.
6.2. Налити в ємність пристрою прокип’ячену питну воду з температурою 36–37 °С.
6.3. Закрити ємність і збовтати до повного розчинення засобу.
Розчин готовий до застосування.
6.4. Розчин застосовується місцево для промивань носа та носоглотки згідно керівництва по
експлуатації, поєднаному з паспортом на пристрій.
УВАГА! Використовуйте лише свіжоприготовлений розчин!
Не використовуйте для приготування розчину дуже гарячу або холодну воду.
Не рекомендується ковтати розчин засобу для промивання.
Маса нетто одного саше: 2 г.
Термін придатності: 2 роки з дня виготовлення.
Дата виготовлення зазначена на упаковці.
Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі від 0 до +25 °С, при вологості
не більше 75 %.
Виробник: ТОВ «Долфін», Російська Федерація.
Вироблено для Алвоген
Адреса: Росія, 630108, м. Новосибірськ, 1-й провулок Пархоменка, будинок 14.
Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Алвоген Україна", 02002, м. Київ, проспект
Броварський 5 И., тел: +38(044)517-75-00
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи:
602-123-20-3/27612 від 11.09.2017

