
 

 
Tantum Protect® Nasal  Żel 

 
Błony śluzowe nosa pełnią istotną rolę w procesie oddychania, ponieważ filtrują, nawilżają i 
ogrzewają wdychane powietrze. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie błon śluzowych, 
muszą one być pokryte cienką warstwą śluzu utrzymującego ich wilgotność pomimo stałego 
przepływu powietrza, które może je wysuszać. Ostatnio w tym kontekście zwrócono uwagę 
na znaczenie fizjologiczne kwasu hialuronowego. Wydzielany przez określone komórki błony 
śluzowej tworzy on powłokę, która wchłania istotną ilość wydzielin i stanowi warstwę 
ochronną pozwalającą na normalne funkcjonowanie błon śluzowych. 
 
Tantum Protect® Nasal żel zawiera Hydeal-D™, ester kwasu hialuronowego, który, podobnie 
jak cząsteczka kwasu hialuronowego naturalnie obecna w tkankach ciała, zachowuje cechy 
biologicznej zgodności i aktywności. 
 
Butelka produktu Tantum Protect® Nasal zawiera żel cechujący się wysoką zdolnością 
przylegania do błon śluzowych i przedłużoną żywotnością w miejscu podania, które to cechy 
stanowią o jego przydatności do odbudowywania wilgotnej warstwy pokrywającej błony 
śluzowe nosa. 
 
  
SKŁADNIKI 
100 g żelu do nosa zawiera: Hydeal-D™ (co jest równoważne 0,2 g kwasu hialuronowego), 
glikol propylenowy 10,0 g, karbomer 934 0,9 g, parahydroksybenzoesan metylu 0,1 g, 
parahydroksybenzoesan propylu 0,05 g, dehydrooctan sodu 0,1 g, polioksyetylenowany 
uwodorniony olej rycynowy 40 0,025 g, mięta pieprzowa 0,005 g, woda q. s. do 100.0 g, 
wodorotlenek sodu q. s. do pH=6. 
 
WSKAZANIA 
Nawilżanie wysuszonych błon śluzowych nosa. 
 
POSTAĆ 
Butelka o pojemności 20 ml z dozownikiem. 
 
WSKAZÓWKI 
Butelka produktu Tantum Protect® Nasal żel nie zawiera nośników, które mogłyby 
powodować ubytek warstwy ozonowej, dlatego należy go przygotować do stosowania przed 
pierwszym użyciem. W tym celu należy trzymać butelkę w pozycji pionowej naciskając 
dozownik tak długo, aż żel zacznie wypływać (5-10 razy). Teraz produkt jest gotowy do 
użycia. Czynności nie trzeba powtarzać przy późniejszych zastosowaniach. 
1. Usunąć nakładkę z dozownika. 
2. Wsunąć wylot dyszy do nozdrza i jednocześnie zatkać drugie nozdrze. 
3. Rozpylić produkt jedno- lub dwukrotnie w zależności od potrzeb. 
4. Potrzeć delikatnie nos w celu rozprowadzenia żelu równomiernie w jego wnętrzu. 
5. Powtórzyć czynności w drugim nozdrzu. 
6. Ostrożnie oczyścić dozownik. 
Tantum Protect Nasal żel można stosować często i przez długi okres czasu. 
 
 



 

PRZECIWWSKAZANIA 
Nadwrażliwość na produkt. 
 
UWAGA 
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i na butelce. 
- Nie wyrzucać pustego pojemnika do domowych pojemników na odpady. 
- Przechowywać w temperaturze pokojowej (T<40°C). 
- W razie zniszczenia opakowania nie stosować produktu oraz zgłosić to firmie Medagro 

International Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy. 
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 
Nie zawiera nośników zagrażających warstwie ozonowej atmosfery ziemskiej – Konwencja z 
dnia 07.02.89 
 
Producent 
FIDIA Farmaceutici S.p.A. 
Via Ponte della Fabbrica 3/A 
35031 Abano Terme (PD) – WŁOCHY 
 
Dystrybutor 
Medagro International Sp. z o.o. 
ul. Podleśna 83 
05-552 Łazy 
 

 
 
Data ostatniej aktualizacji instrukcji użycia: listopad 2009 r. 
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