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İzotonik Deniz Suyu

OtriNatura Aloe Vera burun spreyini 
kullanmadan önce lütfen talimatları 
dikkatlice okuyunuz. Sorularınız olursa 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

1. OTRINATURA ALOE VERA burun 
spreyi nedir ve ne için kullanılır? 

OtriNatura Aloe Vera, koruyucu içermeyen doğal 
izotonik deniz suyu çözeltisidir. Ayrıca yatıştırıcı 
ve nemlendirici etkisi olan doğal aloe vera bitkisi 
özütü içerir.
OTRINATURA ALOE VERA'nın kullanıldığı 
durumlar:

 – Soğuk algınlığı ve alerji gibi durumlara bağlı 
burun tıkanıklığında fazla mukusu ve alerjen 
parçacıkları (toz ve polen gibi) yıkama yoluyla 
uzaklaştırarak burnu nazikçe temizler.

 – Tahriş olmuş burun kanallarını rahatlatır. 
 – Düşük nem oranı ya da hafif burun tahrişi 
nedeniyle kurumuş veya tahriş olmuş burun 
mukozasını (sıcak veya klimalı odalar, yüksek 
irtifa, uçak seyahati gibi durumlardaki) 
nemlendirir. 

 – Burun akıntısını azaltıp incelterek burundan 
uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

OTRINATURA ALOE VERA günlük burun temizliği 
için uygundur.

2. OTRINATURA ALOE VERA burun 
spreyi kullanmadan önce dikkat 
edilmesi gerekenler

İçindeki maddelerden herhangi birine alerji  
durumunda ürünü kullanmayınız.
Püskürtme ucunu mikrodalgada sterilize etmeyin.
Ürün kullanma talimatına uygun şekilde 
kullanıldığı takdirde özel bir önlem alınmasına 
gerek yoktur. Ancak, bir burun ameliyatı ya da 
yaralanmasını takiben spreyi kullanmadan önce 
bir doktora danışınız. 

OTRINATURA ALOE VERA, başka bir burun 
ürünüyle birlikte kullanılırken, temizleyici 
özelliğinden dolayı ilk olarak kullanılmalıdır 
(soğuk algınlığı veya alerjik rinit için).
OTRINATURA ALOE VERA, gebelik ve emzirme 
süresince kullanılabilir.
Kırılmış veya hasarlı ürünü kullanmayınız.

3. OTRINATURA ALOE VERA burun 
spreyi nasıl kullanılır?

2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için: 
Her bir burun deliğine 1-2 defa 1 püskürtme.
Gerekli olduğunda işlem tekrarlanabilir.
Hijyen için, kontaminasyondan kaçınmak üzere, 
sprey sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
Kullanma talimatları
1. Gerekli ise burnunuzu temizleyiniz.
2. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız. 
3. Sprey uzun süredir kullanılmadıysa, 

kullanımdan önce spreyi havaya bir defa 
püskürtünüz. Eğer püskürtme ucu tıkalı ise, 
ucu akan temiz su ile yıkayın ve ardından 
temiz bir bez ile kurulayınız. 

4. *Çocuklarda kullanım (ürünü yalnız 
kullanamayanlar için)

Çocuğu sırt üstü yatırıp başını yan pozisyona 
getirerek uygulama yapılır. Böylelikle sıvının daha 
kolay akışını sağlayınız, bkz. Şekil 1.
*Çocuklar ve yetişkinlerde kullanım (ürünü yalnız 
kullanabilenler için)
Başınızı hafifçe öne ve bir yana eğerek yatay 
pozisyon alınız, bkz. Şekil 2. 
5. Püskürtme ucunu burun deliğinize yerleştiriniz 

ve püskürtünüz. (2-3 saniye)
6. İşlemi diğer burun deliği için de başı diğer 

tarafa eğerek tekrar ediniz. 
7. Ürünün etkisini göstermesi için birkaç saniye 

bekleyin. Bu sürede burnunuzu 
temizlemeyiniz, ama gerekirse siliniz.

8. Sonrasında gerekirse burnunuzu temizleyiniz.
9. Her kullanımdan sonra püskürtme ucunu 

akan temiz su ile yıkayın ve ardından temiz 
bir bez ile kurulayınız ve koruyucu kapağını 
takınız.
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4. Güvenliğiniz için

Kullanım talimatlarına uygun şekilde 
kullanıldığında, OTRINATURA ALOE VERA, iyi 
tolere edilir.
Püskürtme ucu yetişkinler ve çocukların burun 
deliklerine uygun şekilde dizayn edilmiştir. 
Koruyucu halkalı püskürtücü ucu burnun 
derinliklerine sokmaktan ve bundan dolayı 
çocukların yaralanmasından kaçının.
Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız 
olursa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

5. OTRINATURA ALOE VERA burun 
spreyi’nin saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği  
yerlerde saklayınız.
Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma  
tarihinden sonra kullanmayınız.
Basınçlı tüpü güneş ışığından koruyunuz 
ve 50°C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz 
bırakmayınız. 
Boşaltılmış tüpü delmeyiniz veya ateşe atmayınız. 
25°C’nin altında saklayınız. Dondurmayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.

6. Diğer bilgiler

İçindekiler:
Aloe Vera özütü, deniz suyu ve saf su. 
Koruyucu içermez.
Cihaz, inert azot gazıyla basınç altında 
tutulmaktadır. Çözelti, itici azot gazı ile temas 
etmemektedir. 

OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi
100 ml’lik burun spreyi olarak kullanıma 
sunulmaktadır.

Üretim yeri
Novartis Consumer Health SA, Route de I’Etraz, 
CH-1260 Nyon, İşviçre
İthalatçı firma: 
GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Kanyon Ofis Blok No.185 Büyükdere Cad.
Kat.9 34394 Levent, Şişli/İstanbul

 444 4 083 
 tuketicisagligi@gsk.com
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