
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 

 

SEPTOAQUA
®
 DLA DOROSŁYCH 

SEPTOAQUA
®
 DLA DZIECI 

aerozol do nosa, roztwór 
 

sterylny roztwór izotoniczny 

 

Wyrób medyczny  

 

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.  

Ten wyrób medyczny jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik, należy stosować 

go ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. 

 Należy zachować ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. 

 Należy się zwrócić do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 

 Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. 

 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.  

 

 

Co zawiera SeptoAqua 

1 ml roztworu zwiera: 

chlorek sodu 8,8 mg 

siarczan magnezu siedmiowodny 2,5 mg 

chlorek magnezu sześciowodny 1,8 mg 

chlorek wapnia dwuwodny 0,5 mg 

wodorowęglan sodu 0,1 mg 

 

Inne składniki 

Izotoniczny sterylny roztwór SeptoAqua zawiera oczyszczoną wodę wzbogaconą w sole mineralne: 

chlorek sodu, siedmiowodny siarczan magnezu, chlorek magnezu sześciowodny, wapnia chlorek 

dwuwodny i wodorowęglan sodu. 

Zawartość jonów w 1 ml roztworu: 

chlorkowe (Cl
-
) co najmniej 5,50 mg 

sodowe (Na
+
) co najmniej 2,50 mg 

magnezowe (Mg
2+

) co najmniej 0,35 mg 

siarczanowe (SO4
2-

) co najmniej 0,60 mg 

wapniowe (Ca
2+

) co najmniej 0,08 mg 

wodorowęglanowe (HCO3
-
) co najmniej 0,03 mg 

 

W jakim celu stosuje się SeptoAqua 

Aerozol do nosa SeptoAqua zawiera sterylny izotoniczny roztwór soli mineralnych, który przemywa, 

nawilża i oczyszcza błonę śluzową nosa oraz pomaga zmiękczyć i usunąć cząsteczki zanieczyszczeń z 

błony śluzowej nosa. Zalecany jest ponadto w rozrzedzaniu gęstej wydzieliny z nosa w okresach 

przeziębienia lub alergii. 

Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku, dzieci i niemowlęta w 

codziennym oczyszczaniu błony śluzowej nosa. 

SeptoAqua może być również stosowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. 

 

SeptoAqua zaleca się: 

 osobom, które mają problem z suchością błony śluzowej nosa; 

 osobom, przebywającym w pomieszczeniach klimatyzowanych lub centralnie ogrzewanych; 

 osobom, narażonym na nadmierne wysychanie błony śluzowej dróg oddechowych (palacze, 

zawodowi kierowcy, itp.). 



 

Kiedy nie stosować SeptoAqua 

Nie należy stosować wyrobu medycznego SeptoAqua w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na 

jakikolwiek składnik produktu. 

Aerozol nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwoścą odruchu wymiotnego lub osób z 

zaburzoną świadomością. 

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując SeptoAqua 

W przypadku choroby układu oddechowego, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu, a 

towarzyszy jej ciężki kaszel, trudności w oddychaniu lub gorączką. W takiej sytuacji należy 

skontaktować się z lekarzem. 

 

Ciąża i karmienie piersią. 

SeptoAqua może być stosowany przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią. 

 

Jak stosować wyrób medyczny SeptoAqua. 

 

Dorośli  

SeptoAqua dla dorosłych  

Dzieci powyżej 1 roku 

SeptoAqua dla dzieci 

Dzieci poniżej 1 roku 

SeptoAqua dla dzieci 

1–2 dawki do każdego otworu 

nosowego, kilka razy dziennie 

1–2 dawki do każdego otworu 

nosowego, kilka razy dziennie 

1 dawka do każdego otworu 

nosowego, kilka razy dziennie 

 

Jeśli to konieczne SeptoAqua może być stosowany przez dłuższy czas. 

 

Sposób podawania 

 

1.  

 

Zdjąć nasadkę ochronną z końcówki dozownika. Przed pierwszym użyciem, należy kilka razy 

nacisnąć pompkę, do pojawienia się mgiełki.  

 

2. Dorośli i dzieci powyżej 1 roku 

 

Końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i nacisnąć pompkę aerozolu. Podczas podawania należy 

wykonać wdech przez nos i nie przechylać głowy do tyłu W razie potrzeby czynność tę można 

powtórzyć kilka razy dzienne.  

 

3. Dzieci poniżej 1 roku 

 

Należy położyć dziecko na plecach lub usiąść trzymając dziecko w ramionach. Przechylić delikatnie 

główkę dziecka na bok, przytrzymując jego ciało i ramiona. Delikatnie wsunąć końcówkę do otworu 

nosowego i nacisnąć pompkę aerozolu. Jeśli konieczne czynność tę powtórzyć w drugim otworze 

nosowym. Wytrzeć nos dziecka czystą chusteczką. Nie należy przechylać głowy dziecka do tyłu, 

ponieważ wydzielina z nosa może spływać do gardła. 

 

Jeśli konieczne czynność tę powtórzyć kilka razy dziennie. 

Po każdym użyciu należy oczyścić końcówkę rozpylającą papierową chusteczką i nałożyć nasadkę 

ochronną. 

Z powodów higienicznych i ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia infekcji, końcówka rozpylająca 

nie powinna być używana przez więcej niż jedną osobę. 

 

Możliwe działania niepożądane 
Nie są znane działania niepożądane  

 

Jak przechowywać SeptoAqua 



Przechowywać w miejscu niedostępnym  i niewidocznym dla dzieci. 

 

Nie należy stosować SeptoAqua po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin 

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. 

 

Nie przechowywać powyżej 25°C. 

 

Zawartość plastikowego pojemnika jest sterylna.  

 

Zawartość opakowania 

Wyrób medyczny SeptoAqua dostępny jest w plastikowym pojemniku  zawierającym 30 ml roztworu. 

Plastikowy pojemnik wyposażony jest w dozownik umożliwiający dawkowanie odpowiedniej ilości 

rozpylonego roztworu.  Ze względu na ilość rozpylanego roztworu, na rynku dostępne są następujące 

opakowania: 

SeptoAqua dla dzieci 45 mg 

SeptoAqua dla dorosłych 100 mg 

 

Wyrób medyczny SeptoAqua jest dostępne bez recepty. 

 

 

Wytwórca: 

KRKA, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto, Słowenia 

www.krka.si 

 

Dystrybutor  

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Równoległa 5 

02-235 Warszawa 

www.krkapolska.pl 

 

Ulotka informacyjna zatwierdzana: 

 

 

Informacje dodatkowe dotyczące SeptoAqua 

Jama nosowa pokryta jest błoną śluzową z zawartymi w niej gruczołami śluzowymi wytwarzającymi 

śluz umożliwiający nawilżanie wdychanego powietrze. Dodatkowo zawarte w niej rzęski zapobiegają 

dostawaniu się innych zanieczyszczeń do wnętrza ciała tj. cząstek kurzu, alergenów, bakterii i 

wirusów. 

Niska wilgotność, zanieczyszczone powietrze, ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczeń 

mieszkalnych itp. powoduje nadmierne wysuszenie błony śluzowej nosa. Nagromadzenie się 

zwiększonych ilości śluzu i obrzęk błony śluzowej nosa powoduje, trudności w oddychaniu, bóle 

głowy, zaburzenia węchu i smaku oraz zwiększoną podatności na infekcje. 

Izotoniczny, sterylny roztwór soli mineralnych zawarty w wyrobie medycznym SeptoAqua nawilża, 

opłukuje i oczyszcza błonę śluzową nosa oraz poprawia transport śluzowo-rzęskowy. Roztwór 

umożliwia łatwiejsze usunięcie cząstek zanieczyszczeń sprawiając, że oddychanie przez nos staje się 

łatwiejsze. 

 

 

CE 

 

http://www.krka.si/
http://www.krkapolska.pl/

