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MEDICAL DEVICE

Ingredients : AQUA, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE

Intended use

Rinosan® nasal spray normalizes the function of nasal mucous membrane on a natural 
way.
Finely dispersed isotonic solution, allows action on the entire surface of the nasal mucous 
membrane. Its composition helps to establish the natural pH and nasal mucosa hydration, 
as well as the dissolution of dried mucous and accumulated dirt for easier breathing.

It is recommended
• for daily hygiene of mucous membrane of children and adults
• while staying in air-conditioned rooms

• while staying in dry and warm rooms (central heating)
• for symptoms of allergic rhinitis and colds

Instructions for use
Spray Rinosan®nasal spray into both nostrils as required. One spray into each nostril is 
adequate to moisten dry mucosa. To remove dry secretion from the nose, spray into both 

out until dry secretion softens.

Caution
Keep out of the reach of children. For hygienic reasons and because of possible infections, 
it is recommended that one bottle is used for one person only. It is recommended to use 
the product within 30 days of opening. For external use only.

Safekeeping
Store in a dry and dark place at room temperature

Net quantity
30 ml

Batch number and Expiry date are printed on the package.

APIPHARMA d.o.o.,Jeronima Kavanjina 10090 ,26 Zagreb, Croatia, EU

Consult instruction for use

 Expiry date

 Date of manufacture

 Warning

 Manufacturer

 Lot number

 Reference number

Explanation of the symbols appearing 
on the packaging

ISOTONIC SOLUTION FOR NASAL HUMIDIFICATION AND CLEANSING

                                             بخاخ ل�نف

محلول متساوي التوتر لترطيب ا�نف وتطهيره.

جهاز طبي
المحتويات: ماء، كلوريد الصوديوم، كلوريد الكالسيوم، كلوريد 

البوتاسيوم.

دواعي االستعمال: لترطيب ا�نف وتطهيره.
يعيد بخاخ ا�نف راينوسـان® وظيفة الغشاء المخاطي ا�نفي لطبيعتها 
بطريقة طبيعية، ويسـمح التوزيع اللطيف لرذاذ المحلول بتأدية مفعوله 
على كامل سطح الغشاء المخاطي ا�نفي. وتساعد محتويات المستحضر 
على توطيد درجة الحموضة الطبيعية وترطيب الغشـاء المخاطي ل�نف، 
باالضافة الى حلحلة االفرازات الجافة وتذويب االوساخ المتراكمة لتسهيل 

التنفس.

ينصح به لـ : 
• للعناية اليومية للغشاء ا�نفي لدى ا�طفال والبالغين.

• عند المكوث في الغرف ذات التكييف الهوائي.
• عند التعرض ل�تربة والظواهر الجوية الضارة.

• عند المكوث في الغرف ذات التكييف الهوائي المركزي.
• عند وجود أعراض التهاب ا�نف التحسسي والزكام.

تعليمات االســتعمال: يتــم رش رذاذ بخــاخ ا�نف راينوســان® في كال 
ــي كل  ــدة ف ــة واح ــر بخ ــة. وتعتب ــب الحاج ــف حس ــي ا�ن فتحت

فتحة أنفية كافية لترطيب ا�غشية الجافة. 
·زالة االفـرازات الجافة من ا�نف، يتم رش الرذاذ بسـخاء بداخل كل فتحة 
أنفية، ويتم وضع بعض القطن في كل فتحة أنفية لمنع السائل من الخروج 

من ا�نف ·عطاء فرصة لحلحلة وتذويب االفرازات الجافة.

احتياطات: 
يحفظ بعيدا عن متناول االطفال. �سـباب صحية ولمنع انتشـار العدوى 
المحتمل، فينبغي اسـتعمال العبوة الواحدة لشخص واحد فقط. وينصح 

بإستخدام العبوة خالل ٣٠ يوما من فتحها. ل¾ستعمال الخارجي فقط.

التخزيــن ا�مــن: يحفــظ فــي مــكان جــاف ومظلــم فــي درجة 
حرارة الغرفة العادية.

الحجم الصافي: ٣٠ مل

رقم التشغيلة وتاريخ االنتهاء: مطبوع على العبوة.

انتاج: شــركة أبيفارمــا ، جيرونيما كافانجينــا ٢٦ ، ١٠٠٩٠ زغــرب، كرواتيا، 
ا·تحاد ا�وروبي.

المستورد والموزع: شركة يهماء الطبية
ص.ب. ٦٧٨٦٤، الرياض ١١٥١٧، المملكة العربية السعودية

www.yahmaa.com
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