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Instrukcja dla u żytkownika 

 
QUIXX® 

 
Nos jest bramą do naszych dróg oddechowych i chroni nasze płuca. 
Zdrowy nos filtruje powietrze, zawierające cząstki tak małe jak pyłki roślin, nawilża 
powietrze, którym oddychamy i ogrzewa zimne powietrze do temperatury ciała, 
zanim dostanie się ono do płuc.  
W przeziębieniu, grypie i alergiach, którym towarzyszy niedrożność nosa lub katar, 
funkcje te ulegają upośledzeniu. Quixx® łagodzi niedrożność nosa, pomaga 
przywrócić prawidłowe funkcje nosa i ułatwia oddychanie przez nos. 
 

  1. CO TO JEST I JAK DZIAŁA QUIXX ®  

100 ml Quixx® zawiera 84,6 ml naturalnej wody morskiej i 15,4 ml wody 
oczyszczonej. Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i bezwonny. 

Quixx® to hipertoniczny spray do nosa (stężenie soli jest równoważne z około  
26 g NaCl na litr). Zawiera on naturalną wodę morską z Oceanu Atlantyckiego 
wraz z cennymi minerałami i pierwiastkami śladowymi.  

Quixx® przynosi naturalną ulgę w przypadku niedrożności nosa i zatkanych zatok, 
jak również działa kojąco na wrażliwą błonę śluzówkę nosa, co jest szczególnie 
ważne dla zdrowego układu oddechowego. 

 

W JAKI SPOSÓB QUIXX® UŁATWIA ODDYCHANIE 

• Skutecznie łagodzi objawy spowodowane niedrożnością nosa i zatok  
w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii 

• Aktywnie oczyszcza nos 

• Nawilża błonę śluzową nosa 

• Dlatego Quixx® pomaga przywrócić prawidłowe funkcje nosa,  
co zmniejsza ryzyko powikłań (zapalenie zatok, zapalenie ucha)  
i ułatwia oddychanie 

 

QUIXX® MA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE ZALETY 

• Zawiera wyłącznie składniki naturalne 

• Nie zawiera konserwantów  

• Nie daje przyzwyczajeń  

• Jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu   

  2. KTO MOŻE UŻYWAĆ QUIXX® 

Dorośli, dzieci i niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia. 

Quixx® może być również stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. 
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  3. JAK STOSOWAĆ QUIXX® 

Quixx® należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją dla użytkownika. Wszystkie 
wątpliwości należy wyjaśniać z lekarzem lub z farmaceutą. 

 

Dawkowanie:  

Niemowlęta (powyżej 6 miesiąca życia) i dzieci:  

1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie 

Dorośli:  

1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie 

Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania. 

 

Sposób u życia sprayu:  

Zdjąć kapturek. Przygotować butelkę, pompując spray kilkakrotnie, do wytworzenia 
delikatnej mgły (Rys. 1). Spray jest teraz gotowy do użycia: 

Wprowadzić dyszę do otworu nosowego i nacisnąć kołnierz po obu stronach dyszy 
(Rys. 2). Po każdym użyciu, oczyścić dyszę i założyć kapturek z powrotem. 

  

Rys. 1 Rys. 2 

  
Nie stosować Quixx® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu 
zewnętrznym obok symbolu . 

                           Quixx® może być używany przez okres do 6 miesięcy od daty pierwszego użycia. 

                           4. PRZECIWWSKAZANIA 

                           Nadwrażliwość (alergia) na wodę morską. 

                          5. DZIAŁANIA UBOCZNE 

Na początku stosowania można odczuwać delikatne kłucie. 

            6. JAK PRZECHOWYWAĆ QUIXX® 

• Przechowywać w temperaturze pokojowej 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci 
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  7. OPIS OPAKOWANIA 

Quixx® jest pakowany w butelki zawierające 30 ml roztworu. Butelka zawiera 
wbudowany w pompkę system przeciwbakteryjny, który przez cały okres  
użytkowania zapobiega skażeniu zawartości. 

Każda butelka zawiera około 220 dawek. 

 

Quixx® jest wyrobem medycznym. 

 

CE 
 

Wytwórca: Dystrybutor: 
Pharmaster 
ZI de Krafft 
67150 Erstein 
Francja 

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP) 
Glienicker Weg 125 
12489 Berlin 
Niemcy 
 

 

Data ostatniej zmiany instrukcji: 01/2009 


