
 

 
спрей назальний з поперечно зшитою гіалуроновою кислотою, D-

пантенолом, біотином, вітамінами А та Е 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
МЕДИЧНОГО ВИРОБУ 

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з 

даною інструкцією 

1. Що таке Рінокросс спрей назальний і для чого його використовують 

Рінокросс спрей назальний – це медичний виріб, що змащує, підтримує 

гідратацію та еластичність слизової оболонки носа, сприяючи її 

реепітелізації. 

Поперечно зшита гіалуронова кислота (0,1%) та D-пантенол (1%) 

забезпечують оптимальну гідратацію та в’язко-еластичність слизу носа. 

Біотин, вітамін А та вітамін Е сприяють нормальній трофіці слизових 

оболонок. 

Рінокросс спрей назальний показаний: 

– у разі сухості та/або атрофії слизової оболонки носа, спричиненої 

несприятливими умовами на-вколишнього середовища або медикаментами 

(порошки, подразнюючі речовини, протинабрякові назальні спреї, 

оксигенотерапія тощо); 

– як засіб, що сприяє покращенню лікування захворювань носової порожнини 

та придаткових пазух (риносинусит, алергічний риніт, медикаментозний 

риніт, хронічний атрофічний риніт, тощо); 

– як засіб, що застосовується на етапі післяопераційного лікування 

захворювань носової порожнини та придаткових пазух для сприяння 

відновленню нормальної функції слизової оболонки. 

2. Що потрібно знати перед застосуванням медичного виробу Рінокросс  

Не використовувати медичний виріб у разі відомої гіперчутливості до будь-

якого компонента медичного виробу (див.розд.6); 

3. Застосування медичного виробу Рінокросс 

• Зняти захисний ковпачок, тримаючи великим пальцем основу флакону, 

вказівним та середнім пальцем тримати за краї розпилювача та натиснути.  



 

Потім відпустити. Повторювати процедуру до отримання першої дози 

продукту. Злегка нахилити голову вперед, і після повільного видихання 

ввести продукт в ніздрю. Вдихнути, закривши пальцем іншої руки ніздрю, 

в яку не вводили Рінокросс. 

• Рекомендовано застосовувати по  два вприскування  в обидві ніздрі двічі на 

день або згідно з рекомендацією лікаря. 

• Медичний виріб  можна використовувати також за наявності незначних 

уражень слизової оболонки носа або шкіри навколо ніздрів. 

4. Застереження  

• При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування 

медичного виробу і звернутись до лікаря. 

• Не ковтати. 

• Медичний виріб призначений для індивідуального використання. 

• Уникати контакту з очима. 

• Не використовувати медичний виріб у разі порушення цілісності упаковки. 

• Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, 

вказаного на упаковці. Зазначена дата кінцевого терміну придатності 

стосується нерозпакованого медичного виробу за умов належного 

зберігання. 

5. Умови зберігання Рінокроссу спрею назального  

• Зберігати в недоступному для дітей місці. 

• Після використання щільно закрийте флакон. 

• Зберігати при температурі не вище 30 °C.  

6. Додаткова інформація 

Склад: D-пантенол, вітаміну Е ацетат, вітаміну А пальмітат, біотин, олія 

касторова гідрогенізована 40 ОЕ, поперечно зшита гіалуронова кислота, 

динатрієва сіль EDTA, N-гідроксиметил гліцинат натрію, калію сорбат, 

натуральний ароматизатор, ізотонічний буферний розчин рН 7,2.  

Вміст упаковки  

Флакон 20 мл. 

Дата останнього перегляду: 18.12.2020 

Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». 

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. 

Виробник. DMG Italia srl. Віа Лаурентіна, км 26,700. Помеція, 

Рим, Італія. www.dmgit.com 


