
DATONG 
SPRAY DO, NOSA, PRZECW CHIRAPANU 
Skład: 
Dioscorea opposita, Zingiber officinalis, Glycerin, Methylparaben, Propylparaben, Sodium 
benzoate, Sodium chloride, Purified water. *preparat może zawierać do 1,5% alkoholu 
etylowego 
Przeznaczenie: 
Działanie: 
Usuwanie lub znaczne zmniejszenie natężenia i częstotliwości chrapania u osób śpiących w 
szkodliwych dla zdrowia warunkach, powodujących patologiczne wysychanie śluzówki 
(pomieszczenia klimatyzowane, nadmiernie suche i o zbyt wysokiej temperaturze), a także w 
licznych przypadkach w których nie udaje się ustalić wyraźnej przyczyny chrapania. 
Preparat nie leczy bezdechu sennego, aczkolwiek może redukować natężenie dźwięków 
chrapania. 
Likwiduje lub znacznie redukuje chrapanie poprzez nawilżanie zazwyczaj sucheju osób 
chrapiących błony śluzowej gardła i podniebienia powodującej wibracje tkanek miękkich 
podniebienia i gardła słyszanych jako chrapanie. 
Przywraca warunki prawidłowej wilgotności w obrębie gardła, co likwiduje towarzyszące 
chrapaniu wzmożone opory dla powietrza przepływającego przez górne drogi oddechowe i 
usuwa częste po przebudzeniu uczucie suchości i ból gardła. 
Poprawia jakość oddychania i komfort snu. 
Sprawia, że użytkownik budzi się wypoczęty. 
  
Dawkowanie i sposób użycia: 
Preparat przeznaczony jest dla dorosłych. Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować przed snem po 
2-3 dawki do każdego otworu nosowego (jedno naciśnięcie aplikatora powoduje wyrzut jednej 
dawki preparatu). Po podaniu odchylić na chwilę głowę dotyłu celem umożliwienia dotarcia 
preparatu do podniebienia miękkiego i gardła. Nie pić i nie jeść po podaniu preparatu. W 
przeciwnym razie zastosowaćgo ponownie, 
UWAGA: spożycie alkoholu zmniejsza skuteczność preparatu | 
Przeciwwskazania: Nie ma danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania preparatu. W 
razie podejrzenia, że zastosowanie preparatu Datong wywołało działanie niepożądane, należy 
skontaktować się z lekarzem. Zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej w przypadku stosowania 
w okresie ciąży i karmienia. 
Działania niepożądane: U osób nadwrażliwych, w przypadku zbyt gwałtownego wdychania 
powietrza po podaniu preparatu, może pojawiać się krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej nosa. 
Przechowywanie: 
W temperaturze pokojowej (15-25°C) w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po 
upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. 
Opakowanie: 
Butelka z aplikatorem - zawartość 20 ml (wystarcza na 50 dni stosowania) 



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą stroną 
www.datong.pl. Państwa opinia o produkcie wyrażona za pomocą zamieszczonego na 
powyższej stronie kwestionariusza oceny satysfakcji jest dla nas bardzo ważna. 
Wytwórca: Gamma s.c., 83-432 Konarzyny 105 Ο) gamma C 6. 
  


