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Інформація щодо застосування

«СИНУС ЛІФТ® відновлюючий

«СИНУС ЛІФТ® очищуючий»
(входить до складу «СИНУС ЛІФТ®
ДУО з екстрактом цикламену

з ізотонічним розчином морської солі»
(входить до складу «СИНУС ЛІФТ®ДУО

з екстрактом цикламену європейського»)

європейського»)

Склад.
Діючі речовини: сухий екстракт цикламену європейського 2,0%
(рідкого - 32,0%).
Допоміжні речовини: вода, карбомер, гідроксіпропилметилцелюлоза, натрію гідроокис, метилпарабен, пропіленгліколь.
Опис.
Гелеподібна маса від світло-жовтого до жовто-коричневого кольору,
без сторонніх включень. Допускається слабовиражена зерниста
текстура.
Форма випуску.
Флакон полімерний крапельний місткістю 7 ml (мл).
Властивості.
Дія назальних крапель «СИНУС ЛІФТ® очищуючий» зумовлена
властивостями екстракту цикламену європейського. Він допомагає
відновити комфортне носове дихання завдяки комплексному впливу
на слизову оболонку носа. Ефективність компонента забезпечується
біологічно активними речовинами у його складі – високоочищеними
сапонінами.
Вони сприяють:
– відновленню прохідності пазух носа;
– усуненню запалення та набряку;
– нормалізації водно-сольового балансу слизової оболонки.
Основна передбачувана дія «СИНУС ЛІФТ® очищуючий» в організмі або
на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних,
імунологічних або метаболічних засобів.
Карбомер виконує роль загущувача і гелеутворювача.
Пропіленгліколь застосовується як розчинник природних матеріалів
для змішування речовин, які самі по собі не змішуються, а також для
екстракції природних ароматизаторів.
«СИНУС ЛІФТ® очищуючий» застосовується:
· для очищення і захисту фізіологічних функцій слизової оболонки
пазух носа при гнійно-запальних процесах;
· для відновлення комфортного носового дихання і функцій слизової
оболонки порожнини носа, порушених внаслідок гнійно-запальних
змін придаткових пазух носа та активних лікувальних заходів.
Спосіб застосування.
Закинути голову та закапати у кожний носовий хід по 2-3 назальних
краплі (мал. 1). Потім нахилити голову і, легко затискаючи обидві ніздрі,
3-4 рази втягнути в себе повітря (мал. 2). Рекомендується після цього
через 1-2 хвилини нахилити голову донизу на 10-15 хвилин так, щоб
кінчик носа був самою нижньою точкою положення голови, та
протягом всього цього часу повільно продувати обидві половини носа,
не затискаючи ніс (мал. 3). При такому положенні голови вміст всіх пазух
носа спорожняється, тому можливі значні виділення з носа. При
припиненні значних виділень з носа рекомендується через 20-30
хвилин провести упорскування порожнини носа відновлюючим
спреєм. Процедуру проводити 2-3 рази на добу.
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Особливості застосування.
Курс застосування не більше 7 днів. Під час застосування можливе
короткочасне відчуття слабкого печіння у носоглотці, рефлекторні
явища у вигляді слинотечі, рідше короткочасні сльозотечі. В жодному з
вказаних випадків немає потреби у припиненні застосування.
УНИКАТИ ПОПАДАННЯ НАЗАЛЬНИХ КРАПЕЛЬ В ОЧІ. ІНТЕНСИВНО НЕ
ВДИХАТИ ОДНОЧАСНО З ВВЕДЕННЯМ НАЗАЛЬНИХ КРАПЕЛЬ.
Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.
«СИНУС ЛІФТ® очищуючий» не впливає на швидкість психомоторних
реакцій.
Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним
флаконом кільком особам.
Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною
підвищеною чутливістю до його компонентів.
Термін придатності.
2 роки.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С в захищеному від світла та
недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати після закінчення
терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Склад.
Діючі речовини: морська сіль – 0,75%, екстракт алое – 0,16%, екстракт
календули – 0,16%.
Допоміжні речовини: вода, бензоат натрію, лимонна кислота,
D-пантенол, фурацилін, β-каротин.
Опис.
Однорідна рідина від світло-жовтого до жовтого кольору, без сторонніх
включень та домішок.
Форма випуску.
Спрей у флаконі полімерному місткістю 30 ml (мл). Не менше ніж 220 доз.
Властивості.
Дія спрею «СИНУС ЛІФТ® відновлюючий з ізотонічним розчином
морської солі» зумовлена властивостями компонентів, що входять до
його складу.
Основна передбачувана дія «СИНУС ЛІФТ® відновлюючий з ізотонічним
розчином морської солі» в організмі або на організм людини не
досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або
метаболічних засобів.
Ізотонічний розчин морської солі сприяє підтримцi нормального
фізіологічного стану слизової оболонки порожнини носа. Покращує
функцію миготливого епітелію, який посилює захисні функції слизової
оболонки порожнини носа та придаткових пазух від попадання
хвороботворних бактерій і вірусів.
D-пантенол пов’язує вміст вологи в слизовій оболонці носа і таким
чином оптимально підтримується ефект морської води. Під час
знаходження в організмі перетворюється на пантотенову кислоту
(вітамін В5), яка сприяє регенерації і загоєнню, а також сприяє активізації
клітин слизової.
Фурацилін включено до складу в якості допоміжної речовини з метою
попередження мікробної деградації виробу, підтримки кількості
мікроорганізмів на низькому безпечному рівні.
Екстракти календули та алое надають протизапальну, протимікробну і
ранозагоювальну дію.
ß-каротин використовується як антиоксидант.
«СИНУС ЛІФТ® відновлюючий з ізотонічним розчином морської
солі» застосовується для відновлення комфортного носового дихання і
функцій слизової оболонки порожнини носа, порушених внаслідок
гнійно-запальних змін придаткових пазух носа та активних лікувальних
заходів.
Спосіб застосування.
Для розм'якшення та видалення носових виділень та відновлення
функцій слизової оболонки носа – 4-6 разів на добу по 2-3 упорскування
у кожний носовий хід (мал. 2). Рекомендується використовувати не
раніш, ніж через 20-30 хвилин після використання назальних крапель
«СИНУС ЛІФТ® очищуючий». Після закінчення очищення пазух від
слизово-гнійних виділень рекомендується упорскувати порожнини носа
4-6 разів на добу протягом 5-7 днів.
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Особливості застосування.
Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.
«СИНУС ЛІФТ® відновлюючий з ізотонічним розчином морської солі» не
впливає на швидкість психомоторних реакцій.
Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним
флаконом кільком особам.
Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною підвищеною
чутливістю до його компонентів.
Термін придатності.
2 роки.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С в захищеному від світла та
недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати після закінчення
терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Виробник.
ТОВ «Георг Біосистеми».
Вул. Вокзальна, буд. 3, смт Побузьке, Голованівський район,
Кіровоградська обл., 26555, Україна.
Адреса виробництва.
Вул. Дорожна, 64Б, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51905, Україна.
Тел.: 0 800 501 161. E-mail: contact@georgbio.com
www.georgbio.com
Табл. 1

Застосовані маніпуляційні знаки наведено в таблиці 1.
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«СИНУС ЛИФТ® восстанавливающий
с изотоническим раствором морской соли»
(входит в состав «СИНУС ЛИФТ® ДУО с

«СИНУС ЛИФТ® очищающий»
(входит в состав «СИНУС ЛИФТ® ДУО
с экстрактом цикламена
европейского»)

экстрактом цикламена европейского»)

Состав.
Действующие вещества: сухой экстракт цикламена европейского
2,0% (жидкого - 32,0%).
Вспомогательные вещества: вода, карбомер, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия гидроокись, метилпарабен, пропиленгликоль.
Описание.
Гелеобразная масса от светло-желтого до желто-коричневого
цвета, без посторонних включений. Допускается слабовыраженная
зернистая текстура.
Форма выпуска.
Флакон полимерный капельный объемом 7 ml (мл).
Свойства.
Действие назальных капель «СИНУС ЛИФТ® очищающий»
обусловлено свойствами экстракта цикламена европейского. Он
помогает восстановить комфортное носовое дыхание благодаря
комплексному воздействию на слизистую оболочку носа.
Эффективность компонента обеспечивается биологически
активными веществами в его составе – высокоочищенными
сапонинами. Они способствуют:
– восстановлению проходимости пазух носа;
– устранению воспаления и отека;
– нормализации водно-солевого баланса слизистой оболочки.
Основное предполагаемое действие «СИНУС ЛИФТ® очищающий» в
организме или на организм человека не достигается с помощью
фармакологических, иммунологических или метаболических средств.
Карбомер выполняет роль загустителя и гелеобразователя.
Пропиленгликоль применяется как растворитель природных
материалов для смешивания веществ, которые сами по себе не
смешиваются, а также для экстракции природных ароматизаторов.
«СИНУС ЛИФТ® очищающий» применяется:
· для очищения и защиты физиологических функций слизистой
оболочки пазух носа при гнойно-воспалительных процессах;
· для восстановления комфортного носового дыхания и функций
слизистой оболочки полости носа, нарушенных в результате
гнойно-воспалительных изменений придаточных пазух носа и
активных лечебных мероприятий.
Способ применения.
Запрокинуть голову и закапать в каждый носовой ход по 2-3
назальных капли (рис. 1). Затем наклонить голову и, легко зажимая
обе ноздри, 3-4 раза втянуть в себя воздух (рис. 2). Рекомендуется
после этого через 1-2 минуты наклонить голову вниз на 10-15 минут
так, чтобы кончик носа был самой нижней точкой положения
головы, и в течение всего этого времени медленно продувать обе
половины носа, не зажимая нос (рис. 3). При таком положении
головы содержимое всех пазух носа опорожняется, поэтому
возможны значительные выделения из носа. При прекращении
значительных выделений из носа рекомендуется через 20-30 минут
провести впрыскивание полости носа восстанавливающим спреем.
Процедуру проводить 2-3 раза в сутки.

Состав.
Действующие вещества: морская соль – 0,75%, экстракт алоэ –
0,16%, экстракт календулы – 0,16%.
Вспомогательные вещества: вода, бензоат натрия, лимонная
кислота, D-пантенол, фурацилин, β-каротин.
Описание.
Однородная жидкость от светло-желтого до желтого цвета, без
посторонних включений и примесей.
Форма выпуска.
Спрей во флаконе полимерном объемом 30 ml (мл). Не менее 220 доз.
Свойства.
Действие спрея «СИНУС ЛИФТ® восстанавливающий с изотоническим
раствором морской соли» обусловлено свойствами компонентов,
входящих в его состав.
Основное предполагаемое действие «СИНУС ЛИФТ® восстанавливающий с изотоническим раствором морской соли» в организме или на
организм человека не достигается с помощью фармакологических,
иммунологических или метаболических средств.
Изотонический раствор морской соли способствует поддержанию
нормального физиологического состояния слизистой оболочки
полости носа. Улучшает функцию мерцательного эпителия, который
усиливает защитные функции слизистой оболочки полости носа и
придаточных пазух от попадания болезнетворных бактерий и
вирусов.
D-пантенол связывает содержание влаги в слизистой оболочке носа и
таким образом оптимально поддерживается эффект морской воды. Во
время нахождения в организме превращается в пантотеновую
кислоту (витамин В5), которая способствует регенерации и
заживлению, а также способствует активизации клеток слизистой.
Фурацилин включен в состав в качестве вспомогательного вещества
с целью предупреждения микробной деградации изделия, поддержки
количества микроорганизмов на низком безопасном уровне.
Экстракты календулы и алоэ оказывают противовоспалительное,
противомикробное и ранозаживляющее действие.
ß-каротин используется как антиоксидант.
«СИНУС ЛИФТ® восстанавливающий с изотоническим раствором
морской соли» применяется для восстановления комфортного
носового дыхания и функций слизистой оболочки полости носа,
нарушенных в результате гнойно-воспалительных изменений
придаточных пазух носа и активных лечебных мероприятий.
Способ применения.
Для размягчения и удаления носовых выделений и восстановления
функций слизистой оболочки носа – 4-6 раз в сутки по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход (рис. 2). Рекомендуется использовать не
раньше, чем через 20-30 минут после использования назальных
капель «СИНУС ЛИФТ® очищающий». После окончания очищения
пазух от слизисто-гнойных выделений рекомендуется впрыскивать
полости носа 4-6 раз в сутки в течение 5-7 дней.

рис.1

рис.1

рис. 2

рис. 3

мин.

Особенности применения.
Курс применения не более 7 дней. При применении возможно
кратковременное ощущение слабого жжения в носоглотке,
рефлекторные явления в виде слюнотечения, реже кратковременные слезотечения. Ни в одном из указанных случаев нет необходимости в прекращении применения.
ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НАЗАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ В ГЛАЗА. ИНТЕНСИВНО
НЕ ВДЫХАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ВВЕДЕНИЕМ НАЗАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ.
Применение детям разрешается только в присутствии взрослых.
«СИНУС ЛИФТ® очищающий» не влияет на скорость психомоторных
реакций.
Для предупреждения распространения инфекции не следует
пользоваться одним флаконом нескольким лицам.
Нельзя применять это средство лицам с индивидуальной
повышенной чувствительностью к его компонентам.
Срок годности.
2 года.
Условия хранения.
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в защищенном от света
и недоступном для детей месте.
Не следует применять после окончания срока годности, указанного
на упаковке.

рис. 2

Особенности применения.
Применение детям разрешается только в присутствии взрослых.
«СИНУС ЛИФТ® восстанавливающий с изотоническим раствором
морской соли» не влияет на скорость психомоторных реакций.
Для предупреждения распространения инфекции не следует
пользоваться одним флаконом нескольким лицам.
Нельзя применять это средство лицам с индивидуальной повышенной
чувствительностью к его компонентам.
Срок годности.
2 года.
Условия хранения.
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в защищенном от света и
недоступном для детей месте.
Не следует применять после окончания срока годности, указанного на
упаковке.
Производитель.
ООО «Георг Биосистемы».
Ул. Вокзальная, д. 3, пгт Побугское, Голованевский район,
Кировоградская обл., 26555, Украина.
Адрес производства.
Ул. Дорожная, 64Б, г. Каменское, Днепропетровская обл., 51905, Украина.
Тел.: 0 800 501 161. E-mail: contact@georgbio.com
www.georgbio.com
Примененные манипуляционные знаки приведены в таблице 1.

Табл. 1

+25 °С

Символ
+5 °С

Объяснение
символов на
упаковке

Номер
партии

Дата
производства

Срок
годности

Знак
Температурные соответствия
ограничения техническому Производитель
регламенту

