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*Prieš vartojant vaistus prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šaluti-
nis poveikis, dėl tolesnio vaistų vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.
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Nosies sausumas bei jos priežiūra
Kad išliktų sveikas, žmogus turi nuolat kvėpuoti – ir tik per nosį. Kvėpavimas per nosį yra privaloma 
taisyklingo kvėpavimo ir geros sveikatos sąlyga. Kodėl?! Nosis yra vartai į mūsų kvėpavimo takus, 
saugantys plaučius. Dalyvaudama kvėpavime sveika nosies gleivinė atlieka šias svarbias funkcijas: 
filtruoja įkvepiamą orą ir sulaiko mažas dalelytes (pvz., dulkes ir žiedadulkes), naikina bakterijas 
ir virusus, sušildo šaltą orą iki kūno temperatūros ir sudrėkina įkvepiamą orą iki 100% (prieš jam 
patenkant į plaučius). Dėka kvapų, per nosį bei burną patenkančių į nosies ertmę, žmogus junta 
įvairius skonius ir kvapus.

Oro drėkinimas yra viena iš svarbiausių nosies fiziologinių savybių. Esant išdžiūvusiai ir sutrūkinė-
jusiai nosies gleivinei, pažeistose vietose lengvai prisitvirtina virusai, sukeldami slogą (rinitą),– tuo-
met dar stipriau sutrikdoma nosies gleivinės funkcija. Neabejotinai nosies gleivinės sausumas 
stipriai padidina organizmo jautrumą įvairiausioms infekcijoms (tiek vietinį, tiek viso organizmo). 
Svarbu žinoti, kad sloga turi kelias stadijas, pirmoji stadija – sausumo stadija – trunka vos kelias 
valandas ir jai būdinga tik sausumas nosyje, perštėjimas, čiaudulys. Po šios stadijos prasideda no-
sies sekreto varvėjimas iš nosies... Taigi vos pajutus pirmuosius slogos simptomus (kutenimą, sau-
sumą ir pan.), reikėtų kuo skubiau pradėti drėkinti nosies gleivinę. Negydant slogos, ji gali užsitęsti 
ir pereiti į sinusitą, otitą (vidinės ausies uždegimą) bei į kitus sunkius susirgimus, uoslės funkcijos 
sutrikimą. Kai sausumas nosyje tampa ilgalaikiu, varginančiu simptomu, ši būklė vadinama lėtiniu 
paprastuoju atrofiniu rinitu. Tokiu atveju šalia kitų priemonių būtina ilgą laiką ir reguliariai drėkin-
ti nosies gleivinę. Esant alerginei slogai irgi labai svarbios priemonės, pagerinančios kvėpavimą per 

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 0,5 mg/ml oksimetazolino hidrochloridas. Indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo simptominis 
gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų vaikams įpurkšti 1–2 kartus į kiekvieną nosies 
šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus per parą. 6–10 metų vaikams: įpurkšti 1 kartą į kiekvieną nosies šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus 
per parą. Nevartoti ilgiau kaip 5–7 dienas iš eilės. Kontraindikacijos. „Sinex“ negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vartojant arba paskutines 2 savaites vartojus monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI), sergant 
uždaro akies kampo glaukoma, jeigu pro nosį buvo atliktos hipofizės pašalinimo operacijos, jaunesniems kaip 6 metų vaikams, 
uždegimo pažeista nosies gleivinė yra sausa (sausasis rinitas), nustatyta ūmi širdies vainikinių kraujagyslių liga arba kardialinė astma. 
Specialūs įspėjimai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems hipertenzija, širdies ligomis, įskaitant krūtinės anginą, hipertiroze, 
cukriniu diabetu arba sergant prostatos hiperplazija. Negalima viršyti nustatytos dozės. Jeigu ligos simptomai pablogėja arba per 3 
dienas nepagerėja, paciento būklę reikia įvertinti iš naujo. „Sinex“ galima vartoti ne daugiau kaip 7 dienas iš eilės. 

Sinex 0,5 mg/ml nosies 
purškalas (tirpalas) (15 ml)

Oksimetazolino hidrochloridas
Nereceptinis vaistinis preparatas*

nosį, nes alerginė sloga dažnai pasireiškia kartu su bronchine astma.
Daugelio faktorių, kurie sausina, dirgina ir pažeidžia nosies gleivinę, poveikyje prasideda sekreto džiūvimas nosyje, atsiranda plutų, var-
gina sausumas:
• žiemą – sausas oras patalpose dėl šildymo sezono šaltuoju metų laiku, šaltis lauke; • vasarą – karštas ir sausas oras, vėjas, oro kondi-
cionierių bei ventiliatorių vartojimas patalpose, prirūkytos patalpos, dulkės, įkvepiamieji alergenai (pvz., žiedadulkės) ir kt.; • užterštas 
oras (išmetamosios dujos, dažų tirpikliai ir pan.); • su amžiumi natūraliai mažėja gleives produkuojančių liaukučių nosies gleivinėje, todėl 
pagyvenusiems žmonėms gerokai dažniau pasireiškia sausumas nosyje; • dėl ilgesnį laikotarpį naudojamų nosies gleivinės paburkimą 
mažinančių (sausinančių) nosies purškalų, vartojamų kontraceptinių tablečių, šlapimą varančių ir kt. vaistų; • dėl organizmo hormoninių 
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uždegimo pažeista nosies gleivinė yra sausa (sausasis rinitas), nustatyta ūmi širdies vainikinių kraujagyslių liga arba kardialinė astma. 
Specialūs įspėjimai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems hipertenzija, širdies ligomis, įskaitant krūtinės anginą, hipertiroze, 
cukriniu diabetu arba sergant prostatos hiperplazija. Negalima viršyti nustatytos dozės. Jeigu ligos simptomai pablogėja arba per 3 
dienas nepagerėja, paciento būklę reikia įvertinti iš naujo. „Sinex“ galima vartoti ne daugiau kaip 7 dienas iš eilės. 
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nosį, nes alerginė sloga dažnai pasireiškia kartu su bronchine astma.
Daugelio faktorių, kurie sausina, dirgina ir pažeidžia nosies gleivinę, poveikyje prasideda sekreto džiūvimas nosyje, atsiranda plutų, var-
gina sausumas:
• žiemą – sausas oras patalpose dėl šildymo sezono šaltuoju metų laiku, šaltis lauke; • vasarą – karštas ir sausas oras, vėjas, oro kondi-
cionierių bei ventiliatorių vartojimas patalpose, prirūkytos patalpos, dulkės, įkvepiamieji alergenai (pvz., žiedadulkės) ir kt.; • užterštas 
oras (išmetamosios dujos, dažų tirpikliai ir pan.); • su amžiumi natūraliai mažėja gleives produkuojančių liaukučių nosies gleivinėje, todėl 
pagyvenusiems žmonėms gerokai dažniau pasireiškia sausumas nosyje; • dėl ilgesnį laikotarpį naudojamų nosies gleivinės paburkimą 
mažinančių (sausinančių) nosies purškalų, vartojamų kontraceptinių tablečių, šlapimą varančių ir kt. vaistų; • dėl organizmo hormoninių 
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*Prieš vartojant vaistus prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šaluti-
nis poveikis, dėl tolesnio vaistų vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.
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Nosies sausumas bei jos priežiūra
Kad išliktų sveikas, žmogus turi nuolat kvėpuoti – ir tik per nosį. Kvėpavimas per nosį yra privaloma 
taisyklingo kvėpavimo ir geros sveikatos sąlyga. Kodėl?! Nosis yra vartai į mūsų kvėpavimo takus, 
saugantys plaučius. Dalyvaudama kvėpavime sveika nosies gleivinė atlieka šias svarbias funkcijas: 
filtruoja įkvepiamą orą ir sulaiko mažas dalelytes (pvz., dulkes ir žiedadulkes), naikina bakterijas 
ir virusus, sušildo šaltą orą iki kūno temperatūros ir sudrėkina įkvepiamą orą iki 100% (prieš jam 
patenkant į plaučius). Dėka kvapų, per nosį bei burną patenkančių į nosies ertmę, žmogus junta 
įvairius skonius ir kvapus.

Oro drėkinimas yra viena iš svarbiausių nosies fiziologinių savybių. Esant išdžiūvusiai ir sutrūkinė-
jusiai nosies gleivinei, pažeistose vietose lengvai prisitvirtina virusai, sukeldami slogą (rinitą),– tuo-
met dar stipriau sutrikdoma nosies gleivinės funkcija. Neabejotinai nosies gleivinės sausumas 
stipriai padidina organizmo jautrumą įvairiausioms infekcijoms (tiek vietinį, tiek viso organizmo). 
Svarbu žinoti, kad sloga turi kelias stadijas, pirmoji stadija – sausumo stadija – trunka vos kelias 
valandas ir jai būdinga tik sausumas nosyje, perštėjimas, čiaudulys. Po šios stadijos prasideda no-
sies sekreto varvėjimas iš nosies... Taigi vos pajutus pirmuosius slogos simptomus (kutenimą, sau-
sumą ir pan.), reikėtų kuo skubiau pradėti drėkinti nosies gleivinę. Negydant slogos, ji gali užsitęsti 
ir pereiti į sinusitą, otitą (vidinės ausies uždegimą) bei į kitus sunkius susirgimus, uoslės funkcijos 
sutrikimą. Kai sausumas nosyje tampa ilgalaikiu, varginančiu simptomu, ši būklė vadinama lėtiniu 
paprastuoju atrofiniu rinitu. Tokiu atveju šalia kitų priemonių būtina ilgą laiką ir reguliariai drėkin-
ti nosies gleivinę. Esant alerginei slogai irgi labai svarbios priemonės, pagerinančios kvėpavimą per 

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 0,5 mg/ml oksimetazolino hidrochloridas. Indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo simptominis 
gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų vaikams įpurkšti 1–2 kartus į kiekvieną nosies 
šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus per parą. 6–10 metų vaikams: įpurkšti 1 kartą į kiekvieną nosies šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus 
per parą. Nevartoti ilgiau kaip 5–7 dienas iš eilės. Kontraindikacijos. „Sinex“ negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vartojant arba paskutines 2 savaites vartojus monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI), sergant 
uždaro akies kampo glaukoma, jeigu pro nosį buvo atliktos hipofizės pašalinimo operacijos, jaunesniems kaip 6 metų vaikams, 
uždegimo pažeista nosies gleivinė yra sausa (sausasis rinitas), nustatyta ūmi širdies vainikinių kraujagyslių liga arba kardialinė astma. 
Specialūs įspėjimai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems hipertenzija, širdies ligomis, įskaitant krūtinės anginą, hipertiroze, 
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met dar stipriau sutrikdoma nosies gleivinės funkcija. Neabejotinai nosies gleivinės sausumas 
stipriai padidina organizmo jautrumą įvairiausioms infekcijoms (tiek vietinį, tiek viso organizmo). 
Svarbu žinoti, kad sloga turi kelias stadijas, pirmoji stadija – sausumo stadija – trunka vos kelias 
valandas ir jai būdinga tik sausumas nosyje, perštėjimas, čiaudulys. Po šios stadijos prasideda no-
sies sekreto varvėjimas iš nosies... Taigi vos pajutus pirmuosius slogos simptomus (kutenimą, sau-
sumą ir pan.), reikėtų kuo skubiau pradėti drėkinti nosies gleivinę. Negydant slogos, ji gali užsitęsti 
ir pereiti į sinusitą, otitą (vidinės ausies uždegimą) bei į kitus sunkius susirgimus, uoslės funkcijos 
sutrikimą. Kai sausumas nosyje tampa ilgalaikiu, varginančiu simptomu, ši būklė vadinama lėtiniu 
paprastuoju atrofiniu rinitu. Tokiu atveju šalia kitų priemonių būtina ilgą laiką ir reguliariai drėkin-
ti nosies gleivinę. Esant alerginei slogai irgi labai svarbios priemonės, pagerinančios kvėpavimą per 

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 0,5 mg/ml oksimetazolino hidrochloridas. Indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo simptominis 
gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų vaikams įpurkšti 1–2 kartus į kiekvieną nosies 
šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus per parą. 6–10 metų vaikams: įpurkšti 1 kartą į kiekvieną nosies šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus 
per parą. Nevartoti ilgiau kaip 5–7 dienas iš eilės. Kontraindikacijos. „Sinex“ negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vartojant arba paskutines 2 savaites vartojus monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI), sergant 
uždaro akies kampo glaukoma, jeigu pro nosį buvo atliktos hipofizės pašalinimo operacijos, jaunesniems kaip 6 metų vaikams, 
uždegimo pažeista nosies gleivinė yra sausa (sausasis rinitas), nustatyta ūmi širdies vainikinių kraujagyslių liga arba kardialinė astma. 
Specialūs įspėjimai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems hipertenzija, širdies ligomis, įskaitant krūtinės anginą, hipertiroze, 
cukriniu diabetu arba sergant prostatos hiperplazija. Negalima viršyti nustatytos dozės. Jeigu ligos simptomai pablogėja arba per 3 
dienas nepagerėja, paciento būklę reikia įvertinti iš naujo. „Sinex“ galima vartoti ne daugiau kaip 7 dienas iš eilės. 

Sinex 0,5 mg/ml nosies 
purškalas (tirpalas) (15 ml)

Oksimetazolino hidrochloridas
Nereceptinis vaistinis preparatas*

nosį, nes alerginė sloga dažnai pasireiškia kartu su bronchine astma.
Daugelio faktorių, kurie sausina, dirgina ir pažeidžia nosies gleivinę, poveikyje prasideda sekreto džiūvimas nosyje, atsiranda plutų, var-
gina sausumas:
• žiemą – sausas oras patalpose dėl šildymo sezono šaltuoju metų laiku, šaltis lauke; • vasarą – karštas ir sausas oras, vėjas, oro kondi-
cionierių bei ventiliatorių vartojimas patalpose, prirūkytos patalpos, dulkės, įkvepiamieji alergenai (pvz., žiedadulkės) ir kt.; • užterštas 
oras (išmetamosios dujos, dažų tirpikliai ir pan.); • su amžiumi natūraliai mažėja gleives produkuojančių liaukučių nosies gleivinėje, todėl 
pagyvenusiems žmonėms gerokai dažniau pasireiškia sausumas nosyje; • dėl ilgesnį laikotarpį naudojamų nosies gleivinės paburkimą 
mažinančių (sausinančių) nosies purškalų, vartojamų kontraceptinių tablečių, šlapimą varančių ir kt. vaistų; • dėl organizmo hormoninių 

424€


