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Информацията в тази рубрика е непълна! Целта ни е да Ви запознаем с новите продукти, които
влизат на българския пазар. За изчерпателна информация търсете кратките характеристики!
Допълнителна информация: страница на ИАЛ – www.bda.bg;
страница на Европейската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu
АФТИБЛОК
Медицинско изделие
Състав: пропилен гликол, вода, пантенол, натриев бензоат, калиев сорбат, захарин натрий, глициризинова киселина, лимонена киселина.
Показания: Медицинското изделие се препоръчва за приложение при: язви
в устата, стоматит и заболявания в устаната кухина, като афти,
орална кандидоза и други ранички, включително и такива, предизвикани
от ортодонтни апарати или недобре прилягащи зъбни протези и скоби.
Действие: AftiBLOCK е медицинско изделие, което създава защитен слой
върху лигавицата на устната кухина, който предпазва от дразнене и облекчава болката. Пантенолът подпомага естествените възстановителни процеси на увредената лигавица. Създава защитен слой и облекчава болката при афти, млечница, кандидоза в устата, микро ранички или
недобре напасващи протези.
Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца над 3 г.: Прилагайте 3-4 пъти дневно. Насочете апликатора към раничката и напръскайте
със спрея за да покриете засегнатото място. Да не се яде или пие в
продължение на най-малко един час след приложението на спрея.
Опаковка: спрей 20 ml
Производител: Натурпродукт Фарма
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 12 19
B02BX01 CYCLONAMINE/ ЦИКЛОНАМИН
Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg етамзилат (etamsylate). Помощни вещества: Титанов диоксид (q171), Еритрозин (Е127), Хинолиново
жълто (Е104), Стеаринова киселина, Желатин.
Показания: Циклонамин е показан за употреба при възрастни. Хирургия:
Профилактика и лечение на пред- и следоперативни капилярни кръвоизливи при всички видове деликатни операции и при тези, които засягат богато кръвоснабдени тъкани: операции в областта на УНГ, гинекология,
акушерство, урология, стоматология, офталмология, пластична и реконструктивна хирургия.; Вътрешни болести: Профилактика и лечение
на капилярни кръвоизливи от всякакъв произход или локализация: хематурия, хематемеза, мелена, епистаксис, гингиворагия.; Гинекология:
Метрорагия, първична менорагия или такава, свързана с вътрематочно
противозачатъчно средство (спирала), при липса на органна патология.
Дозировка и начин на приложение: Капсулите трябва да се приемат с
храна и малко вода (с изключение на приложение преди операция, когато
лекарственият продукт се приема на празен стомах). Възрастни: Предоперативно: 1 капсула (500 mg), 1 час преди операцията. Следоперативно: 1 капсула (500 mg) на всеки 4-6 часа, докато продължава рискът от
кървене; Вътрешни болести: обикновено 1 капсула, 2-3 пъти дневно (1
000 - 1 500 mg). Продължителността на лечението зависи от постигнатите резултати. Гинекология: в случай на менорагия или метрорагия, 1
капсула 3 пъти дневно 1500 mg. Лечението продължава 10 дни и започва
5 дни преди очакваното начало на менструалния цикъл. Педиатрична популация: Поради висока концентрация на активното вещество, Циклонамин не е предназначен за употреба при деца. Специални популации: Не са
провеждани клинични проучвания при пациенти с нарушена функция на
черния дроб или бъбреците. Поради това е необходимо повишено внима-

ние при приложение на този продукт при такива пациенти.
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Остра порфирия.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ако лекарственият продукт Циклонамин се прилага за намаляване на прекомерни
и/или продължителни менструални кръвотечения и не се наблюдава подобрение, трябва да се потърсят и изключат възможни патологични
причини.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Няма известни взаимодействия с други лекарствени продукти. Етамзилат в терапевтични дози може да взаимодейства с ензимно изследване на креатинин, както и на лактат, триглицериди, пикочна киселина и холестерол. Получените стойности са по-ниски от
очакваните до 12 часа. Тези наблюдения са базирани на проучвания с интравенозно прилаган етамзилат. По време на курса на лечение с етамзилат, вземането на проби (например кръвна проба), необходими за лабораторни изследвания, трябва да се направи преди първото приложение
на лекарството, за да се сведат до минимум възможните взаимодействия на етамзилат с лабораторните изследвания.
Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват или има ограничени данни от употребата на етамзилат при бременни жени. Проучванията при
животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност. Като предпазна мярка е за предпочитане да се
избягва употребата на Циклонамин по време на бременност. Има недостатъчна информация за екскрецията на етамзилат в кърмата. Поради
това кърменето не се препоръчва по време на лечение. Липсват налични
данни за фертилитета.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини. Циклонамин не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
Опаковка: 30 единични дози - опаковки от 3 блистера по 10 единични дози, 60 единични дози - опаковки от 6 блистера по 10 единични дози.
PVC/PVDC/алуминиеви блистери в картонена кутия. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба: Farmaceutyczna Spoldzielnia
Pracy Galena, Полша
REMOVE РЕТУШИРАЩ МОЛИВ ЗА ЛИЦЕ И ВЕЖДИ
Козметичен продукт
Новият и лесен начин да оформите веждите си и да се освободите от
косми по лицето!
Специално предназначен за ефективна употреба в областта на веждите
и устните, ретуширащият молив осигурява изключтелно лесно оформяне на веждите. Това е иновативен продукт, изработен от истински пчелен восък и направен така, че да ви даде възможност да го прилагате
където пожелаете и да постигнете практично, бързо и лесно обезкосмяване. Може да носите със себе си Ретуширащия молив където и да
идете и да се отървете от косми по лицето за няколко минути чрез
лесното му прилагане.
Вносител: Бранд Импорт 46, тел. 0885 299903, 0887 860882

9

декември 2017, НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

REMOVE МУЛТИ ЕКШЪН ЗА ОКОСМЯВАНЕ И ЧЕРНИ
ТОЧКИ – ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
Козметичен продукт
Отстраняване на черни точки, косми от ушите, носа и лицето само с
един продукт. Мултиекшън е специално разработен за премахването им.
Може да го прилагате в Т-зоната, ушите и носа сами по един практичен
и изключително лесен начин. Мултиекшън може да се затопля във всички видове фурни, лесно почиства черните точки и премахва космите около устните и от лицето, без да се използват ленти. Специално патентованата шпатула, която осигурява лесно прилагане в различни области, има три различни накрайника – за носа, за по-широки повърхности по лицето и за ушите. За по-хигиенично и удобно при последваща употреба в опаковката има 6 шпатули.
Опаковка: 80 ml + 6 шпатули

вече, HerbalSept КАШЛИЦА подпомага овлажняването на лигавицата на
гърлото и улеснява отделянето на мукозните секрети. Тези свойства
на продукта възстановяват баланса на раздразнената лигавица. Коренът на лечебната ружа съдържа слузни вещества, които покриват равномерно лигавицата на гърлото и устата, като ги овлажнява и предпазва от вредното въздействие на дразнители. Мащерката стимулира
движението на ресничките на епитела и така подпомага физиологичното почистване на горните дихателни пътища.
Показания: за облекчаване на кашлицата и намаляване на нейната честота при деца; като средство, улесняващо отхрачването; за предпазване на лигавицата на устната кухина от дразнители; при лица, страдащи от сухота на устната лигавица.

Вносител: Бранд Импорт 46, тел. 0885 299903, 0887 860882

Дозировка и начин на приложение: За деца над 3 години: 1 близалка не повече от три пъти дневно. Продуктът следва да се приема под надзора
на възрастен. Ако след 5 дни от употребата не настъпи подобрение,
свържете се с Вашия лекар.

СФОРСИН/ SFORSIN
медицинско изделие

Информация за диабетици: HerbalSept КАШЛИЦА съдържа захар!

Състав: вода, глицерин, натриев бензоат, полисорбат 80, калиев сорбат, натриев хлорид, аромат на мента, натриев хиалуронат, хидроксиетилцелулоза, лимонена киселина.
Показания: Против хъркане. Улеснява притока на въздух в назофаринкса
и горните дихателни пътища.
Действие: След впръскване в устната кухина съставките на спрея уплътняват вибриращите меки тъкани в задната част на гърлото като в
същото време ги овлажняват. Спреят покрива меките тъкани на гърлото, като помага за намаляване или премахване на хъркащия звук.
Приложение: За възрастни: Трябва да се използва редовно преди лягане и
да се прилага след хранене и пиене. Да не се поглъщат никакви течности
поне 1 час след прилагането на спрея. Медицинското изделие се впръсква
в гърлото при вертикално положение, като се натиска дозиращата помпа 3-4 пъти. След правилно приложение се появява чувство на защитен
слой върху повърхността на гърлото (спреят трябва да покрие цялата
лигавица на гърлото). Възможно е след първата употреба да няма видим
ефект. Продължителността на действие на SFORSIN е до 8 часа, което
позволява спокоен сън през нощта. Помнете, че трябва редовно да прилагате спрея.

Опаковка: 6 броя близалки с аромат на малина.
Производител: Dr. Theiss
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: 02/ 979 12 19
ФУМАРОСЕПТ КЛИЙН/FUMAROSEPT CLEAN
хранителна добавка
Състав: екстракт от исландски лишей (Cetraria islandica); глюкоза; аромат на лимон; подсладител: аспартам; аромат на мента, пълнител:
изомалт DC; ацетилцистеин; регулатор на киселинността: лимонена киселина.
Показания: Действа благоприятно върху лигавицата на устната кухина
и фаринкса. Допринася за здравето на горните дихателни пътища. Подпомага елиминирането на отпадни продукти.
Дозировка и начин на приложение: За възрастни. 1 саше на ден. Сашето
се разтваря в 200 ml вода. Да се приема минимум 4 часа преди сън.
Опаковка: 20 сашета с разтворим прах.

Предупреждения: SFORSIN трябва да се прилага според инструкцията,
приложена към опаковката. Ако се съмнявате в нещо, попитайте Вашия
лекар или фармацевт. Не използвайте спрея, ако сте алергични към някоя от съставките на медицинското изделие. Срокът на годност след
първото отваряне е в рамките на 21 дена. Да се съхранява под 25°C. Това медицинско изделие не е предназначено за лечение на сънна апнея. Ако
след седмица от употребата не забележите ефект, консултирайте се с
лекар, за да премахнете възможни други причини, предизвикващи хъркане, включително и такива, свързани със сериозни заболявания.
Опаковка: Спрей 20 ml
Производител: Натурпродукт Фарма
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 08 75
ХЕРБАЛСЕПТ/HERBALSEPT КАШЛИЦА
медицинско изделие
Състав: Една близалка съдържа: сух екстракт от Исландски лишей
(Lichen islandicus); екстракт от мащерка (Thymus sp.); екстракт от
лечебна ружа (Althaea officinalis); арония на прах и витамин C. Другите
съставки са: захар, глюкозен сироп, вода, лимонена киселина, аромат на
малина, оцветител E120.
Действие: Съставките на медицинското изделие HerbalSept КАШЛИЦА
покриват със защитен слой лигавицата на гърлото, като по този начин
се облекчава кашлицата. Продуктът защитава лигавицата от вредното въздействие на дразнещи фактори, като сух, студен или замърсен
въздух, и така се намалява честотата на кашличния рефлекс. Нещо по-
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Производител: Натурпродукт Фарма
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: 02/ 979 08 75
ГРИПОВИТ ИМУНО/ GRIPOVIT IMMUNO
хранителна добавка
Състав: захар; глюкозен сироп; регулатор на киселинност: лимонена киселина; натурален аромат на череша; L-аскорбинова киселина (витамин
С); сух екстракт от прополис DER 1,5 – 2,5:1 (70% екстракт от прополис и 30% колоиден силициев диоксид); сух екстракт от Ехинацея DER 4:1
(Echinacea purpurea : малтодекстрин); цинков глюконат; оцветител: антоцианин E163; холекалциферол (Витамин D); вода. Една близалка от 10 g
съдържа: Витамин C – 20 mg (25% *), цинк – 5 mg (50% *) и витамин D3
– 5 mcg (100%). *% от референтните стойности за възрастни (RDA)
Действие: Близалките съдържат натурални екстракти от прополис и
ехинацея, витамините D и С, както и цинк, които допринасят за поддържане на имунитета и за адаптацията на организма през студените и
рязко променящи се месеци. Ехинацеята и прополисът допринасят за
поддържане нормалната функция на имунната система и за здравето на
организма (антиоксиданти), а също и на горните дихателни пътища. Те
са добро и ефикасно помощно средство за адаптацията на организма
през студените и рязко променящи се месеци. Прополисът допринася за
повишаване устойчивостта на организма и неговата адаптацията към
променящите се условия на околната среда. Витамин С и цинкът допринасят за нормалната функция на имунната система и за защитата на
клетките от оксидативен стрес.
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Дозировка и начин на приложение: 1-2 близалки на ден. За деца над 3
години! Децата могат да употребяват близалките само под надзора на
възрастен! Съдържа захар. Неподходящи за диабетици.

ИНТИМО ХЕЛП/INTIMO HELP
Козметика за интимна хигиена

Опаковка: 12 близалки с вкус на череша.

Състав: Розова вода, хиалуронова киселина, млечна киселина и пребиотици.

Производител: Натурпродукт Фарма
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 08 75
ГРИПОВИТ ДЖУНИЪР/GRIPOVIT JUNIOR
хранителна добавка
Състав: захар, стрити на прах плодове на касис (Ribes Nigrum); изсушен
сок от плодове на малина (Rubus idaeus); екстракт от плодове на бъз
(Sambucus nigra) (1,9-2,3:1); регулатор на киселинност: лимонена киселина (Е330), витамин С (L-аскорбинова киселина); аромат; антислепващ
агент: калциев фосфат; цитрусови биофлавоноиди (Citrus aurantium); цинков сулфат.

Действие: Емулсията за интимна хигиена успокоява симптомите
на дразнене. Съдържащата се в нея розова вода има успокояващо
действие като подпомага за предпазване от появата на раздразнения. Хиалуроновата киселина е перфектното овлажняващо средство,
което предпазва от сухота, докато млечната киселина подпомага за
поддържането на подходящи стойности на pH в интимната област.
Добавените пребиотици са идеално решение за жени с по-чувствителна кожа, имащи нужда от специална грижа. Изключително деликатна формула.

Показания: Допринася за доброто здраве и имунитет през студените
месеци и в сезона на грипа. Притежава приятен аромат на горски плодове и е богат на витамин С и цинк.

Показания: Подпомага възстановяването на естествената микрофлора; Овлажнява и предпазва от сухота; Има успокояващо действие;
Подомага за поддържането на физиологичното pH.

Действие: Плодовете на бъза съдържат аминокиселини, захариди, рутин и голямо количество витамин С. Витамин С и цинкът допринасят
за нормалната функция на имунната система и за защита на клетките
от оксидативeн стрес. Биофлавоноидите допринасят за неутрализирането на свободните радикали, за нормалната функция на имунната система и за улесняване на усвояването на витамин С.

Начин на приложение: Отлейте малко количество от емулсията
върху ръцете, нанесете върху интимната област и изплакнете с
топла вода. Само за външна употреба. Продуктът е дерматологично тестван при лица, склонни към алергии и раздразнения.

Дозировка и начин на приложение: Съдържанието на едно саше се разтваря в чаша (150 ml) топла или студена вода. Препоръчителна доза: 1 саше на ден. Продуктът се препоръчва за деца на възраст над 3 години.
Предупреждения: Да се съхранява на стайна температура, на сухо и недостъпно за деца място! Да не се превишава препоръчителната дневна
доза. Да не се използва като заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот!

Предупреждения: Да не се използва при силно дразнене, остро възпаление на кожата или при свръхчувствителност към която и да е от
съставките на продукта. Ако развиете раздразнение под формата
на сърбеж или зачервяване, спрете употребата на продукта. Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка, на стайна
температура, на тъмно и прохладно, недостъпно за деца място.
Опаковка: 400 ml

Опаковка: 10 сашета х 10 g. Нетно количество: 100 g.
Производител: Натурпродукт Фарма

Производител: Натурпродукт Фарма

Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 12 19

Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 12 19

ГРИПОВИТ МАКС С/ GRIPOVIT MAX C
хранителна добавка
Състав: захар, витамин С (L-аскорбинова киселина) - 600 mg; стрити на
прах плодове на касис (Ribes Nigrum); изсушен сок от плодове на малина
(Rubus idaeus); екстракт от плодове на бъз (Sambucus nigra); екстракт
от цвят на хибискус (Hibiscus sabdariffa); регулатор на киселинност: лимонена киселина; аромати; цинков сулфат.
Показания: Допринася за доброто здраве и имунитет през студените
месеци и в сезона на грипа.
Дозировка и начин на приложение: Съдържанието на едно саше ГРИПОВИТ МАКС С се разтваря в чаша (150 ml) гореща (но не вряла) или студена вода, разбърква се и се изпива. Препоръчителна доза: 1 саше на ден.
Продуктът се препоръчва само за възрастни!
Предупреждения: Да се съхранява на стайна температура, на сухо и недостъпно за деца място! Да не се превишава препоръчителната дневна
доза. Да не се използва като заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот!
Опаковка: 10 сашета х 10 g.
Производител: Натурпродукт Фарма

ТУРМИРИН БИОСЛИМ/ TURMIRIN BIOSLIM
хранителна добавка
Състав: Куркума (Turmeric) - 500 mg; Био Перин (BioPerine)
Показания: Допринася за засилване на метаболизма и термогенезата, за предотвратяване на натрупването на мазнини, като улеснява тяхното разграждане.
Действие: Подпомага процеса на здравословно усвояване на храната, като оказва благоприятен ефект върху естественото храносмилане и усвояване на хранителни вещества. Стимулира отделянето на храносмилателни сокове, допринася за здравето и нормалната
функция на червата, жлъчката и черния дроб.
Дозировка и начин на приложение: Възрастни – 2 капсули дневно.
Опаковка: 60 капсули
Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 08 75

Вносител за България: Натурпродукт ООД, Тел.: (02) 979 08 75
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декември 2017, НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

ХЕЛИФЛЕКС
хранителна добавка
Състав на една капсула: Хелифлекс Екстракт от охлюви (Snail
extract) – 125 mg. Пълнители: Микрокристална целулоза, Целулоза на
прах , Магнезиев стеарат.
Дeйствие: Продуктът на Рамкофарм – Хелифлекс съдържа екстракт
от рафинирана слуз на охлюви (Helix Pomatia). Естествена съставка
за поддържане на добро състояние на ставите. Благоприятно повлиява силата и еластичността на ставния хрущял. Екстрактът от
охлюви оказва благоприятен ефект върху храносмилателния тракт,
имунната система и допринася за здрави тъкани и кости. В нутритивния състав на слузта влизат – Алантоин, Еластин, Колаген, Хиалуронова киселина, Хондроитин и микроелементи като Мед, Цинк,
Калций и Желязо.
Показания: Хелифлекс е хранителна добавка благоприятно повлияваща ставния хрущял, еластичността, гъвкавостта и подвижността
на ставите.
Дозировка и начин на приложение: По 1 капсула два пъти дневно с
чаша вода.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се
използва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява на място недостъпно за малки деца!
Опаковка: Кутия с 3 блистера по 10 капсули.
Производител: Рамкофарм, тел.: 02/868 90 58

R01АА05 VICKS SINEX ALOE AND EUCALIPTUS/ ВИКС
СИНЕКС АЛОЕ И ЕВКАЛИПТ

Състав: Оксиметазолинов хидрохлорид 0,5 mg/ml 1 спрей (50 mcl) съдържа приблизително 25 mcg оксиметазолинов хидрохлорид
(oxymetazoline hydrochloride). Помощни вещества: Сорбитол, Натриев
цитрат (за корекция на рН), Полисорбат 80, Бензил алкохол, Лимонена киселина, безводна (за корекция на рН), Бензалкониев хлорид разтвор 0,2 mg/ml., Ацесулфам калий, Левоментол, Цинеол, Динатриев
едетат, Сух екстракт на алое, Левокарвон, Пречистена вода.
Показания: Симптоматично лечение на назална конгестия.
Дозировка и начин на приложение: Назално приложение. Възрастни и
деца над 10 години: 1-2 впръскавания във всяка ноздра, максимум 2-3
пъти дневно.; Деца на възраст 6 до 10 години: 1 впръскване във всяка ноздра, максимум 2-3 пъти дневно. Лекарственият продукт не
трябва да се използва повече от 5 - 7 последователни дни.
Противопоказания: Викс Синекс Алое и Евкалипт не трябва да се използва: в случай на свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества; от пациенти, които приемат инхибитори на моноаминооксидазата (МАОИ) или при пациенти,
които са приемали МАО инхибитори в предходните две седмици; при
пациенти с тясно-ъгълна глаукома. Викс Синекс Алое и Евкалипт не
трябва да се използва от пациенти след транс-сфеноидална хипофизектомия; от деца на възраст под 6 години; когато има възпаление
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на кожата и лигавицата на назалния вход и образуване на крусти
(rhinitis sicca); от пациенти с остро коронарно заболяване или кардиална астма.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Необходимо е внимание при случаи на хипертония, сърдечни заболявания,
включително стенокардия, хипертиреоидизъм, захарен диабет и хипертрофия на простатата; Да не се превишава препоръчителната
доза; Ако симптомите се влошат или няма подобрение след 3 дни,
лекарят трябва да направи преоценка на клиничната ситуация; Викс
Синекс Алое и Евкалипт трябва да се използва максимум 7 последователни дни, за да се избегне rebound-ефект и лекарствено индуциран ринит; Консервантът (бензалкониев хлорид), който се съдържа
във Викс Синекс Алое и Евкалипт, може да причини оток на назалната лигавица, особено при продължителна употреба. Ако се подозира
такава реакция (персистираща назална конгестия), по възможност
следва да се използва продукт, който не съдържа консервант Ако
такъв продукт за назално приложение без консервант не е наличен,
трябва да се прецени употребата на друга дозова форма.
Взаимодействие с други лекарствени продукти н други форми на
взаимодействие: Този продукт не трябва да се използва в комбинация с МАО инхибитори, или до 2 седмици след прием на МАО инхибитори , тъй като съществува риск от взаимодействия, водещи до
хипертония. Известно е, че този продукт взаимодейства с трицикличните антидепресанти, с възможен повишен риск от хипертония
и аритмии. Ефектите на бета-блокерите или други антихипертензивни лекарства, напр. Метилдопа, бетанидин, дебризоквин и гванетидин може да бъдат антагонизирани. Може да се появи допълнителна сърдечносъдова токсичност, когато симпатикомиметици се
прилагат с антипаркинсонови лекарствени продукти, като бромокриптин.
Фертилитет, бременност и кърмене: За оксиметазолин не са налични клинични данни за експозиция по време на бременност. Проучванията с животни не показват съществуването на директен или
индиректен вреден ефект върху бременност, ембрионално/фетусно
развитие, раждане или постнатално развитие. Не е известно дали
оксиметазолиновият хидрохлорид се екскретира в кърмата при хора.
Препоръчителната доза не следва да се надвишава, тъй като Предозирането може да намали плацентарния кръвоток и да намали продукцията на кърма. Необходимо е внимание при бременност и кърмене, тъй като оксиметазолин може да бъде системно абсорбиран.
Ефекти върху способността за шофиране в работа с машини: Викс
Синекс Алое и Евкалипт няма влияние върху способността за шофиране или работа с машини.
Опаковка: 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор в кафява стъклена (тип III)
бутилка 15 ml c дозираща помпа (полипропилен).
Притежател на разрешението за употреба: Тева Фармасютикълс
България ЕООД

