
 

 

THERMALIS KAPKY 15 x 5 ml  
Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice. 

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE 
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT 
 
 
 

                                                                         
 

Výrobková řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho 
zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, 
blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány 
výzkumem nejvyšší úrovně. 
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HYPERTERMÁLNÍ VODA Z TERMÁLNÍ EUGENSKÉ PÁNVE (BTE) 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE – hypertermální voda z termální eugenské pánve s příměsí solí 
jódu a bromu obsahuje sodík, chlor, brom, jód a další důležité minerální látky, které jsou 
nepostradatelné pro biochemické procesy v těle. 
 
Originalita a jedinečnost produktu 
 
REV: 00 21/10/2015 
 
Hypertermální voda THERMALIS pochází z jedné z nejhlubších geotermálních studní 
v Eugenské termální pánvi a je podstatnou součástí všech produktů. Její osmotický účinek 
dovoluje regeneraci fyziologického stavu sliznic.  
THERMALIS plní hypertermální vodu z vlastní studny do ampulí a sprejů bez plynu. 
 
UZAVÍRATELNÉ AMPULE – Zdravotnický prostředek na bázi hypertermální vody 
z Eugenské termální pánve (BTE). 
 
Hypertermální voda podporuje léčení onemocnění horních cest dýchacích. Termální kúry 
v otorinolaryngologické medicíně (ORL – krční, nosní, ušní) přispívá fyziologicky: 
 

 k odstraňování a zkapalnění sekrece nosu, 

 k ochraně nosních sliznic před drážděním, způsobeným nečistotami, 

 k ústupu otoku sliznice, 

 k aktivaci chloupků, 

 k normalizaci sliznic dýchacích cest. 
 
Výrobek je vhodný také k používání v aerosolové terapii. Neobsahuje konzervační 
prostředky. Nemá farmakologický ani metabolický účinek, jde o fyziologický a přírodní 
produkt. Izotonická voda díky příměsi chloru a sodíku. Vhodný též pro ošetření dětí. 
 
POUŽITÍ: Výplach nosu se dá uskutečnit zcela jednoduše a bezpečně pomocí inhalačních 
přístrojů nebo v manuální aplikaci. Před použitím zatřepat. 
 

 Ampuli otevřete otáčivým pohybem. 

 Otvor ampule opatrně zaveďte do nosní dírky. 

 Potom ampuli stiskněte a současně vdechněte nosem. 

 Produkt nechte působit několik vteřin a postup opakujte s druhou nosní dírkou. 
Použití s inhalačním přístrojem: 

 Ampuli otevřete točivým způsobem. 

 Obsah ampule naplňte do inhalačního přístroje a dbejte přitom pokynů výrobce. 
Má-li se ampule zase zavřít, otočte víčkem a zatlačte na otvor. 
 
Po otevření se musí ampule použít do 12 hodin a přechovávat podle pokynů. 
Dávkování a trvání ošetření doporučí odborný nebo praktický lékař. 
 
DÁVKOVÁNÍ: Podle potřeby jednou až třikrát denně vstříknout jednou až dvakrát do každé 
nosní dírky. Pokyny: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením 
a tepelnými zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Při podráždění kůže přestaňte používat. 
Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Datum trvanlivosti se vztahuje 
na výrobek v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. Výrobce nepřebírá ručení za 
škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo používáním, jež se odchyluje od použití 
popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Nepolykat. 
 
BALENÍ: blistr s 15 ampulemi o 5 ml, uzavíratelné. 


