
Показання до застосування:
НАРІВЕНТ – медичний виріб з осмотичною дією, протинабряковим та флоголітичним ефектом.
НАРІВЕНТ показаний для:
• зняття назальної обструкції, що викликана гіпертрофією носових раковин та специфічним 

(алергічним) або неспецифічним вазомоторним ринітом,
• лікування набряку, пов’язаного з гострими та хронічними риносинуситами та аденоїдитами,
• лікування та профілактики післяопераційного рецидиву носових поліпів,
• до- та після операційного лікування патологій носа та приносових пазух. 

Склад: 
Манітол, гліцерин, дикалію гліцирризинат, сополімер PEG/PPG, EDTA динатрієва сіль, N-гід-
роксиметилгліцинат, полісорбат 20, калію сорбат, натрію гідроксид, вода очищена, натуральні 
ароматизатори.

Спосіб застосування:
Зніміть захисний ковпачок. Покладіть великий палець на основу пляшки, вказівним та се-
реднім пальцем натисніть на клапани дозатора і відпустіть їх. 
Операцію слід повторити до появи спрею. 
Злегка нахиліть голову вперед та вприскуйте спрей в ніздрю, не вдихаючи його під час впри-
скування.
При проведенні дохірургічної терапії медичний виріб призначають пацієнту лише за відсутності 
гіперчутливості чи непереносимості продукту.

Дорослим та дітям рекомендовано по 2 вприскування в кожну ніздрю 2 рази на день, або за 
призначенням лікаря.

Побічні ефекти:
Немає даних про побічні ефекти, пов’язані з використанням медичного виробу.
Застереження 
• Продукт може викликати тимчасове легке відчуття носового свербіння і легкого чхання під 

час першого застосування.
• Специфічний механізм дії медичного виробу НАРІВЕНТ спрей може викликати тимчасову пе-

рехідну осмотичну ринорею після його застосування.
• У випадку застосування на доопераційному етапі слід встановити відсутність у пацієнта гі-

перчутливості чи непереносимості до медичного виробу.
• Не використовувати при наявності гіперчутливості до будь-якого компонента медичного ви-

робу.
• У випадку появи побічних реакцій, використання медичного виробу слід припинити і зверну-

тися до лікаря.
• Не допускати потрапляння в очі.
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• Слід щільно закривати медичний виріб після його застосування.
• Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упа-

ковці.
• Тримати подалі від джерел тепла, а також в недоступних для дітей місці.
• Медичний виріб призначений для індивідуального використання.
• Не ковтати.
• Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище (з метою уник-

нення забруднення довкілля).
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