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Instruc ţiune pentru utilizare 
Quixx ® eucalipt 
 
Pentru o decongestie naturală a nasului dvs. şi o senzaţie de prospeţime 
___________________________________________________________________ 

Nasul este poarta către căile respiratorii, el asigurînd protecţia plămînilor noştri. 
Un nas sănătos filtrează, umidifică şi încălzeşte aerul înainte ca acesta să pătrundă 
în organismul nostru. În caz de congestie nazală sau rinita, asociate răcelilor şi 
gripei, aceste funcţii nazale sunt afectate. Congestia nazală prelungită şi prezenţa în 
exces a mucusului acumulat în cavităţile nazale de asemenea măresc riscul 
dezvoltării complicaţiilor (de exemplu, sinuzite, otite sau bronşite). 
 
Quixx® eucalipt este un remediu natural pentru cavităţi nazale congestionate şi 
sinusuri blocate. 
 

  Ce reprezint ă şi ce con ţine Quixx® eucalipt 

Quixx® eucalipt conţine apă din Oceanul Atlantic cu minerale şi oligoelemente 
preţioase, precum şi ulei de eucalipt. 

Concentraţia sării în Quixx® eucalipt (echivalentă cu aprox. 2,6% NaCl) este mai 
înaltă decît cea din mucoasa nazală (soluţie salină hipertonică), creînd astfel o 
presiune osmotică, ce contribuie la decongestie. 

Fiecare 100 ml de Quixx® eucalipt conţine apă din Oceanul Atlantic, apă 
purificată şi ulei de eucalipt (0,015 ml în 100 ml). 
 

Quixx® eucalipt este livrat în flacoane a cîte 30 ml soluţie. Fiecare flacon produce 
aproximativ cite 220 pufuri. Flaconul conţine un sistem antibacterian încorporat în 
pompă care previne pătrunderea microorganismelor pe tot parcursul perioadei de 
utilizare. 

 Pentru ce este utilizat Quixx® eucalipt? 

- Ameliorarea congestiei nazale şi sinusale în răceli şi gripă  

- Curăţarea activă a căilor nazale 

- Efect răcoritor puternic 

                         Care este mecanismul de ac ţiune al Quixx® eucalipt? 

Quixx® eucalipt combină efectul 
decongestionant cu un efect răcoritor. 

Datorită unei concentraţii mai înalte a sării 
comparativ cu cea a mucoasei nazale, 
Quixx® eucalipt înlătură lichidul în exces, 
reducînd edemul şi ameliorînd astfel 
congestia nazală şi sinusală. 

Prin înmuierea mucusului acumulat sau a 
secreţiilor nazale uscate, Quixx® eucalipt 
face suflarea nasului mai uşoară. 

 

 

Quixx® eucalipt ofer ă  
urm ătoarele avantaje: 

• Conţine doar componente 
naturale 

• Nu conţine conservanţi 

• Nu provoacă dependenţă 
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Uleiul răcoritor de eucalipt produce senzaţia de nas şi sinusuri curate, “deschise”, 
pentru o respiraţie mai uşoară. 

  Cine poate utiliza Quixx®  eucalipt? 

Adulţii, adolescenţii şi copiii cu vîrsta peste 6 ani. 

  Utilizarea Quixx®  eucalipt  

Cît de des şi în ce cantit ăţi trebuie utilizat Quixx® eucalipt?  

Adulţi şi adolescenţi: 

1-3 pufuri în fiecare nară 2-3 ori pe zi 

Copiii cu vîrsta peste 6 ani:  

1-2 pufuri în fiecare nară 2-3 ori pe zi  

 

Agitaţi flaconul înainte de utilizare. 

 

Cum trebuie utilizat Quixx® eucalipt? 

Scoateţi capacul protector. Înainte de prima utilizare, “încărcaţi” pompa, pulverizînd 
de cîteva ori în aer pînă la producerea unei ceţe fine (Fig. 1). Acum spray-ul este 
gata pentru utilizare: 

Introduceţi vîrful aplicatorului în nară şi apăsaţi pe manşon din ambele părţi (Fig. 2). 
După fiecare utilizare, curăţaţi aplicatorul şi puneţi la loc capacul protector. 

Aplicatorul flaconului produce un jet dozat care se dispersează uniform. 
 

  

Fig. 1 Fig. 2 

 
Care este durata de administrare a Quixx® eucalipt?  

În privinţa duratei de administrare, vă rugăm să consultaţi medicul sau farmacistul 
dvs. 

În ce cazuri nu trebuie utilizat Quixx® eucalipt? 

În cazuri de hipersensibilitate (alergie) la apa de mare sau la uleiul de eucalipt. 

Quixx® eucalipt nu trebuie administrat copiilor sub 6 ani. 

 Sarcina şi alăptarea 

Vă rugăm să consultaţi medicul dvs. în privinţa utilizării Quixx® eucalipt pe parcursul 
sarcinii şi în perioada de alăptare. 
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Aten ţionări speciale privind Quixx® eucalipt 

După operaţii sau traumatisme nazale, Quixx® eucalipt se va utiliza doar după 
consultarea unui medic sau la indicaţia acestuia. 
 

Reacţii adverse posibile  

Uleiul de eucalipt poate cauza reacţii alergice (inclusiv apnee) la pacienţii susceptibili. 

La începutul utilizării poate fi simţită o senzaţie uşoară de usturime. 

  Cum trebuie p ăstrat Quixx®  eucalipt 

• A se păstra la temperatura camerei.  

• A nu se lăsa la îndemîna sau la vederea copiilor. 

Nu utilizaţi Quixx® eucalipt după expirarea termenului de utilizare, indicat pe cutie 
după simbolul Simbol clepsidră EN 980. 

 
Nu utilizaţi Quixx® eucalipt mai mult de 6 luni de la prima utilizare. 

Quixx® eucalipt se eliberează fără prescripţie medicală. 

Semnul CE 
 

Producător: Distribuit de către: 
Pharmaster 
ZI de Krafft 
67150 Erstein 
Franţa 

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP) 
Glienicker Weg 125 
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