
Orr: A termék minden testhelyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a fejét 
fordítsa oldalra, és a terméket kb. 2 másodpercig permetezze az ellentétes orrlyukba (pl. jobb-
ra döntött fej, fújás a bal orrlyukba). A mozdulatot ismételje meg a másik orrlyuknál is.

Fül: A termék minden testhelyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy oldalra 
fordított fejjel hajoljon a mosdókagyló fölé, és az oldatot alulról 1-2 alkalommal permetezze a 
fülébe. Aztán várjon néhány másodpercet, és óvatosan törölje szárazra a fülét.

Biztonsági intézkedések
A terméket csecsemőknél csak orvosi utasításra alkalmazza.
Figyelem: Mivel a flakonban túlnyomás uralkodik, melegítésre felrobbanhat.
Közvetlen napfénytől védje és és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek. 
Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól, vagy gyújtásra alkalmas eszköztől!
A flakont elégetni vagy kiszúrni még üres állapotban is tilos.
Kerülje a dohányzást!
Ne nyelje le!
Kerülje a szemmel való érintkezést!
Az Aliamare® a csomagoláson «Lejárat» jelzéssel ellátott időpont után már nem használható. 
Ha a flakon sérült, ne használja az Aliamare®-t. 
A kezelést követően a szóróflakont az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell meg-
semmisíteni.

GyErEKEKTőL ELzárvA TArTANdó!

kölcsönhatások
Az Aliamare esetleges kölcsönhatása más készítményekkel a mai napig nem ismert.

ellenjavallat és nem kívánatos hatások
Az Aliamare® alkalmazása nem ajánlott fülfolyásban (a külső hallójárat gyulladásos megbetege-
dése), dobhártya perforációban vagy krónikus középfülgyulladásban szenvedő személyek ese-
tén. Az Aliamare® használatával összefüggő, nem kívánatos mellékhatások nem ismertek.

A tájékoztató legutolsó felülvizsgálatának dátuma: 2017. november
CE bizonylat kiadása: 2010

gyártó:
IBSA Farmaceutici Italia srl
via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi
Olaszország

magyarországon a forgalmazásért felelős:
IBSA Pharma Kft.
1124 Budapest, Fodor u. 54/B.

Aliamare®

Isotonische Aerosollösung mit Meerwasser und Natriumhyaluronat für die tägliche 
Nasen und Ohrenhygiene von Kindern und Erwachsenen.

Aliamare verbindet die den Schleim verflüssigende und heilsame Wirkung des Meerwassers 
aus dem Bréhat Archipel, ein „Natura 2000“ ausgezeichnetes Naturschutzgebiet der 
Bretagne, mit derjenigen der Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure trägt durch ihr hohes 
Wasserbindungsvermögen zur Befeuchtung der Schleimhaut bei und fördert die Heilung 
eventuell vorhandener Mikroläsionen. Die Verdünnung von Meerwasser zu einer isotonischen 
Konzentration verhindert ausserdem, dass Aliamare die Schleimhäute irritiert.

Indikationen
Nase
Fördert das Abfliessen überschüssiger Sekrete und verbessert die Befeuchtung trockener 
Nasenschleimhaut, was auch nach operativen Eingriffen in den Nasenhöhlen nützlich ist.
Ohren
Beugt der Bildung von Ohrenschmalzpfropfen vor und trägt zur Reinhaltung der Gehörgänge 
von Hörgeräteträgern bei.

Zusammensetzung
Jede Sprühdose zu 100 ml enthält: Meerwasser, Natriumhyaluronat.

Produktbeschreibung
Eine unter Druck stehende Sprühdose mit 100 ml Lösungsinhalt + 1 Nasen-Sprühkopf + 
1 Ohren-Sprühkopf, in Beuteln verschlossen.
Die Lösung ist innerhalb der Metall-Sprühdose in einem Beutel nicht toxischem Materials 
enthalten und bleibt somit von der Treibluft getrennt. Die Treibkraft stammt von der unter 
Druck in die Sprühdose eingelassenen Luft, welche den darin enthaltenen Beutel umgibt. Die 
Versprühung erfolgt durch das oberhalb des Beutels angebrachte Ventil.
Dieses System

verwendet Luft als Treibgas, daher keinerlei Beschädigung der Ozonschicht. –
erfordert kein Konservierungsmittel, daher Verringerung möglicher allergischer  –
Reaktionen.
ermöglicht die Anwendung der Sprühdose unabhängig von deren räumlichen Lage. –

Anwendungshäufigkeit
Mehrmals täglich, je nach individuellem Bedarf.

Gebrauchsanweisung

Fig. A           Fig. B 

Verschlusskappe entfernen und entsprechenden Sprühkopf auf das Ventil setzen: für die 1. 
Nase, Sprühkopf wie unter Abb. A; für die Ohren, Sprühkopf wie unter Abb. B.
Auf den Sprühkopf drücken um die Lösung zu verstäuben.2. 
Nach der Anwendung, Sprühkopf reinigen und abtrocknen.3. 
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Aeroszol izotóniás oldat tengervízzel és nátrium-hialuronáttal a mindennapi 
orr- és fülhigiéniához gyermekek és felnőttek számára.

mi az aliamare®?
Az Aliamare® egyesíti a Bréhat szigetcsoport – a Bretagne-félsziget “Natura 2000” címmel ki-
tüntetett természetvédelmi területe – tengervízének, valamint a hialuronsavnak váladékoldó és 
gyógyító hatását. A hialuronsav magas vízmegkötő képessége által segíti a nyálkahártya nedve-
sen tartását, és gyorsítja az esetleges apró sérülések gyógyulását. A higított tengervízből készült 
izotóniás koncentrátum megakadályozza, hogy az Aliamare® a nyálkahártyát irritálja.

összetétel
A 100 ml-es szóróflakon tartalma: tengervíz, nátrium-hialuronát.

Javallat
Orr: Túlzott váladékképződés esetén segíti a kiürülést és nedvesen tartja a kiszáradt orrnyálka-
hártyát. Használata az orrüregben végzett mûtéti beavatkozások után is hasznos.

Fül: Megakadályozza a fülzsír okozta dugulást, és hallókészüléket viselők esetében segíti a hal-
lójáratok tisztán tartását. 

alkalmazási gyakoriság
Naponta többször, egyéni igény szerint.

termékleírás
Túlnyomás alatt álló szóróflakon 100 ml oldattal + 1 db orr-szórófej + 1 db fül-szórófej, lezárt 
tasakokban. Az oldat a fém szóróflakonon belül egy nem toxikus anyagból készült tasakba van 
töltve, így az a hajtóanyagtól el van zárva. A hajtóerőt a nyomás alatt a szóróflakonba engedett 
levegő szolgáltatja, amely az abban elhelyezett tasakot körbefogja. A permetezés a tasak felső 
részén elhelyezett szelepen keresztül történik.

a rendszer
- levegőt használ hajtógázként, tehát NEM KárOSíTjA Az ózONréTEGET.
- nem tartalmaz tartósítószert, ami CSöKKENTI Az ALLErGIáS rEAKCIó lehetőségét.
- lehetővé teszi, hogy a szóróflakont bármilyen testhelyzetben használni lehessen.
  PrAKTIKUS és KöNNyŰ HASzNáLNI.

használati utasítás
1. Távolítsa el a zárókupakot és helyezze a szórófejet a szelepre: az orrhoz az „A” ábrán jelölt 

szórófejet, a fülhöz a „B” ábrán jelölt szórófejet használja.
2. Az oldat permetezéséhez nyomja le a szórófejet.

3. Használat után a szórófejet tisztítsa meg és szárítsa meg.
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Közvetlen 
napfénytől védje

Gyártási szám 
(Gy. sz.:)

Legmagasabb 
tárolási 

hőmérséklet

Lejárati idő
(Lejárat:)

Figyelmezetetés: 
olvassa el figyelmesen 

a biztonsági 
figyelmeztetéseket


