
ZASTOSOWANIE 

NEBU-dose PLUS to 3% roztwór soli 
z kwosem hialuronowym, w postaci 
pojedynczych ampułek, bez konserwan
tów, przeznaczony do nebulizacji. 
Działanie preparatu opiera się na 
wykorzystaniu mechanizmów ułatwiają
cych ruch wydzieliny w drogach 
oddechowych, poprawiając komfort 
oddychonia poprzez: 

• rozbijanie wiązań jonowych wydzie
liny śluzowej, dzięki czemu 
zmniejsza się lepkość i elastyczność 
wydzieliny; 

• obsorpcję wody z błony śluzowej 
i podśluzowej, ograniczając obrzęk 
ścian dróg oddechowych; 

• pobudzanie kaszlu i wykrztuszania 
jako mechanizmów wspomagają
cych usuwanie śluzu zalegającego 
w oskrzelach, co prowadzi do 
udrożnienia dróg oddechowych. 

NEBU-dose PLUS do stosowania 
w terapii inhalocyjnej jest szczególnie 
zalecany dla pac/·entów cierpiących no 
zapalenie oskrze ików, ostre zapalenie 
oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewle
kłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). 
Preparat może być również stosowany 
jako nośnik dla innych leków przezna
czonych do inhalacji. 



SPOSÓB użyc1A 

Preparat ma optymalne zastosowanie w 
inhalatorach pneumatycznych. Zaleca 
się przestrzegania instrukcji użytkowa
nia określonych przez producenta 
urządzenia. Do jednorazowej inhalacji 
używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z 
zaleceniami lekarza. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

• Produkt nie zawiera konserwantów. 
Po otwarciu ampułki należy 
natychmiast zużyć jej zawartość, 
a po użyciu pozbyć się ampułki 
celem uniknięcia zanieczyszczeń 
mogących stanowić źródło infekcji. 

• Nie stosować preparatu w połącze
niu z innymi lekami bez konsultacji z 
lekarzem prowadzącym. 

• U pacjentów bardzo wrażliwych, 
preparat należy podawać zgodnie 
z zaleceniami lekarza, ponieważ 
w pierwszej kolejności może być 
konieczne podanie leku rozszerza
jącego oskrzela. 

• W przypadku skurczu oskrzeli lub 
uporczywego kaszlu należy 
przerwać stosowanie preparatu 
i skonsultować się z lekarzem. 

• Nie stosować po upływie terminu 
ważności. 

• Nie stosować w przypadku 
uszkodzenia ampułki. 

• Nie przechowywać w temperaturze 
przekracza jącej 25 ° C. 

SKŁAD 

Jałowy roztwór chlorku sodu 3%, 
hialuronian sodu. 

... WYTWÓRCA 

UNOlAB MANUFACTURING, S.L. 
Av/ De las flores 6, 28970 
Humanes de Madrid (Madrid), Hiszpania 

DYSTRYBUTOR 
f i•Jiiłii·j 
Solinea Sp. z o.o Sp. K. 
Elizówka 65 
21-003 Ciecierzyn 

Rev.2017 / AGO/29 

I STE RILE I A I 
(E:om®O!J 

LO 

,ql 

LO 

o 

o 

M 


