
Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem preparatu SOLIK prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę 
gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu SOLIK należy skonsul-
tować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

1. Co to jest SOLIK i jakie ma zastosowanie?
SOLIK  to wyrób medyczny zawierający ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, 
która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.
SOLIK to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów zespołu suchego nosa. 
SOLIK ma formę roztworu izotonicznego, który nawilża suchą i podrażnioną śluzówkę nosa.
Ponadto SOLIK łagodzi stany zapalne wywoływane przez suchą i podrażnioną śluzówkę nosa, które często stanowią istotną
dolegliwość w zespole suchego nosa. SOLIK skutecznie oddziałuje na typowe objawy tej dolegliwości, w tym ogranicza
tworzenie się strupów i łagodzi uczucie świądu w nosie.
SOLIK chroni błonę śluzową przed wysychaniem oraz wspiera regenerację wrażliwej śluzówki nosa.
SOLIK można stosować również profilaktycznie np. w przypadku kontaktu z suchym powietrzem w ogrzewanych lub
klimatyzowanych pomieszczeniach.
SOLIK nie zawiera konserwantów.
SOLIK nie powoduje efektu przyzwyczajenia.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.
Po zabiegach chirurgicznych lub urazach nosa przed zastosowaniem sprayu SOLIK należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować preparatu SOLIK w przypadku nadwrażliwości na ektoinę (Ectoin®) lub którykolwiek ze składników sprayu do 
nosa.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania sprayu SOLIK.
Ze względów higienicznych spray powinien być używany tylko przez jedną osobę.
Po otwarciu nie stosować dłużej niż 6 tygodni.
Preparat SOLIK należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem sprayu SOLIK.
Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących interakcji między sprayem SOLIK a innymi preparatami do nosa.
W przypadku aplikacji innych wyrobów medycznych lub leków do nosa przed zastosowaniem sprayu SOLIK skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą.

4. Sposób użycia sprayu SOLIK.
SOLIK należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości przed zastosowaniem należy skonsul-
tować się z lekarzem lub farmaceutą. 
O ile lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie. 
Przed pierwszym użyciem sprayu SOLIK należy zdjąć nasadkę ochronną  i nacisnąć pompkę dwu-trzykrotnie aż do momentu
pojawienia się mgiełki. Nie należy przecinać końcówki. Jeśli mechanizm sprayu nie działa poprawnie (np. gdy butelka nie
znajduje się w pozycji pionowej), należy kilkukrotnie wcisnąć pompkę w pozycji pionowej.

Delikatnie wydmuchaj nos, w celu oczyszczenia nozdrzy.
Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
Palec wskazujący i środkowy umieść po obu stronach aplikatora, a kciuk pod butelką. Pochyl głowę lekko do przodu i 
zamknij jedno nozdrze (delikatnie przyciskając palcem płatek nosa).
Oddychaj spokojnie.
Zdecydowanym ruchem naciśnij pompkę, aby zaaplikować dawkę do nozdrza. 
Włóż końcówkę aplikatora do drugiego nozdrza.
Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
Przetrzyj końcówkę sprayu czystą chusteczką.
Nałóż nasadkę na butelkę.
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5. Możliwe działania niepożądane.
SOLIK jest dobrze tolerowanym preparatem. Do tej pory nie odnotowano regularnie występujących lub utrzymujących się
działań niepożądanych. O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem SOLIK należy poinformować
lekarza, farmaceutę lub wytwórcę. W przypadku utrzymania się lub nasilenia niekorzystnych objawów należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Informacje dodatkowe i przechowywanie.
Data ważności sprayu SOLIK jest umieszczona na opakowaniu i etykiecie butelki. 
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Informacje dodatkowe.
Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących stosowania sprayu SOLIK podczas ciąży i karmienia piersią. W przypadku
ciąży lub podejrzenia ciąży przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci w wieku do 10 lat oraz osoby niezdolne do samodzielnej aplikacji sprayu SOLIK powinny aplikować wyrób przy pomocy 
osoby dorosłej.

Skład: ektoina (Ectoin®), sól morska, woda, bufor fosforanowy.

8. Postać preparatu.
Spray do nosa 20 ml

9. Wytwórca:
bitop AG

Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy

10. Stan informacji: 04.2021

Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp.K. 
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska 

Oznaczenie symboli na opakowaniu:
– znak CE
– numer partii
– wytwórca
– zapoznać się z instrukcją użytkowania
– termin ważności
– temperatura przechowywania


