
Doğal Hipertonik Deniz Suyu

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS doz ayarlı burun 
spreyi ürününü kullanmadan önce lütfen 
talimatları dikkatlice okuyunuz. Sorularınız 
olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Soğuk algınlığı sırasında, inflamatuvar süreç, burun 
mukozasında şişme, burun tıkanıklığı ve mukus artışı 
ile sonuçlanır. Hipertonik* deniz suyu, çözelti ve 
mukoz membran arasında bir basınç farkı (ozmotik 
etki) yaratarak burun yolundaki şişliğin azalmasına 
yardımcı olur. Ürün ayrıca aşırı mukus salgısını 
yumuşatıp, çözerek bakteri ve virüslerin burundan 
uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
 * Hipertonik deniz suyu, çözeltileri, deniz tuzu 

konsantrasyonu burun tıkanıklığını etkili bir şekilde 
rahatlatmak için %2.2’ye optimize edildiği için, 
izotonik deniz suyu çözeltilerinden farklıdır. Ayrıca 
bu konsantrasyon, çözeltinin burun mukozasına 
uyumlu olacak şekilde yeterince yumuşak olmasını 
sağlar.

1. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun 
spreyi nedir ve ne için kullanılır? 

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS, doğal hipertonik 
deniz suyunun, esansiyel okaliptus yağı ve yabani 
nane özütü ile kombinasyonu olan ve koruyucu 
içermeyen bir burun spreyidir. Seyreltilmemiş çözelti 
aynı zamanda deniz suyunda bulunan kalsiyum, 
magnezyum, demir ve çinko gibi tüm önemli mineral 
ve mikroelementlerin zenginliğini korur.

Doğal, yoğun bir nazal dekonjestan olan OTRINATURA 
PLUS OKALIPTUS,
• Nazal şişliği azaltarak soğuk algınlığı ya da 

rinosinüzite bağlı burun tıkanıklığını (tıkalı ya da 
dolu burun) etkili, doğal bir şekilde açar.

• Aşağıdaki şekilde ilave enfeksiyon gelişimini  
önlemeye yardımcı olur:

 – Burun yollarını temizleyen arındırıcı etkisi
 – Mukusa hapsolmuş bakterileri ve virüsleri 
burundan uzaklaştırmaya yardımcı olan doğal 
mekanik püskürtme etkisi

• Hızlı bir rahatlama ve tazelik hissi verir.
• Kurutucu özelliği olmayıp, burun boşluklarını  

nemlendirir.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS, dekonjestan 
ilaçlarla tedavi ihtiyacının azalmasına yardımcı 
olabilir.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS 6 yaş üzerindeki 
çocuklar ve yetişkinler için uygundur.

2. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun 
spreyi kullanmadan önce dikkat 
edilmesi gerekenler

İçindeki maddelerden herhangi birine alerji  
durumunda ürünü kullanmayınız.

Bir burun ameliyatı ya da yaralanmasını takiben 
spreyi kullanmadan önce bir doktora danışınız.

Ürünü 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Ürünü gebelik ya da emzirme süresince 
kullanmayınız.

Kırılmış veya hasarlı ürünü kullanmayınız.

3. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun 
spreyi nasıl kullanılır?

6 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için:
Her bir burun deliğine günde en fazla 6 defa 
1 püskürtme

Kullanma talimatları
1. Burnunuzu temizleyiniz.
2. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
3. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız, bkz. Şekil 1.
4. İlk kullanımdan önce, sprey bir defa havaya 

dağılana kadar birkaç pompalama hareketi 
yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. 
Gözünüze ya da ağzınıza püskürtmemeye dikkat 
ediniz.

5. Şişeyi baş parmağınız tabanda ve başlık 
iki parmağınızın arasında olacak şekilde dik 
tutunuz.

6. Başınızı hafifçe öne eğerek, başlığı burun 
deliğinize yerleştiriniz, bkz. Şekil 2.

7. Bir yandan nefes alırken püskürtünüz ve 
burnunuzdan hafifçe çekiniz.
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8. İşlemi diğer burun deliği için de tekrar ediniz.
9. Ürünün etkisini göstermesi için birkaç dakika 

bekleyiniz. Bu sürede burnunuzu temizlemeyiniz, 
gerekirse siliniz.

10. Sonrasında gerekirse burnunuzu temizleyiniz.

Şekil 1  Şekil 2

Hijyen için, kontaminasyondan kaçınmak üzere:
• Her kullanımdan sonra başlığı sıcak suyla yıkayıp, 

kurutunuz ve koruyucu kapağı tekrar kapatınız.
• Sprey sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

4. Güvenliğiniz için

Semptomlar 10 günden fazla sürerse doktorunuza 
ya da eczacınıza danışınız.

Burnunuzun tahriş olması durumunda, kullanım 
sırasında geçici bir karıncalanma yaşayabilirsiniz.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa 
doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

5. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun 
spreyi’nin saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği  
yerlerde saklayınız.
Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma  
tarihinden sonra kullanmayınız.

Ürünü açtıktan sonra 6 aydan fazla kullanmayınız.

0 ºC-25 ºC arasında saklayınız. 

Orijinal ambalajında saklayınız.

6. Diğer bilgiler

İçindekiler: Deniz suyu (%2.2 deniz tuzu 
konsantrasyonunda hipertonik), yardımcı maddeler: 
esansiyel Eucalyptus globulus yağı, Mentha arvensis 
özütü.

Koruyucu içermez. 

İtici gaz içermez.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS doz ayarlı burun 
spreyi
20 ml’lik doz ayarlı sprey olarak kullanıma 
sunulmaktadır. 
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