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Použití - Pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice (funkci 
řasinkového epitelu), umožňuje optimální fungování tzv. slizniční imunity jako 
primární obrany před infekcí. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny 
a nosohltanu především při pobytu v prostředí s nízkou relativní  vlhkostí vzduchu, 
v prostorách vytápěných ústředním topením a prostředí znečištěném zejména 
prachovými částicemi. Celkovým složením hypotonické kyselky s obsahem jodidů 
příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních 
infekcí horních cest dýchacích, chronické rhinitidy, sinusitidy a chronické polypózní 
nasopharyngitidy; u dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobron-
chitidy a rhinitidy. Aplikace přípravku je vhodná i při stavech po operacích nosních 
mandlí. Doporučuje se též proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci 
jejích recidiv. Prostředek není vhodný pro děti do 3 let.

Dávkování - Dle potřeby, denní dávka není omezena.

Upozornění - Vysoký obsah minerálních solí v nosním spreji může způsobit 
usazování krystalků solí na dně lékovky, které však nesnižují kvalitu obsahu. Tyto 
krystalky mohou způsobit ucpání mechanismu rozprašovače (aplikátoru). V tomto 
případě doporučujeme odšroubovat aplikátor ze skleničky a ponořit sací hadičku 
do sklenice s teplou vodou. Aplikátor několikrát stlačte, tak aby došlo k nasání vody 
a pročištění aplikátoru. Více informací na www.vincentka.cz. 

Balení - 25 ml v rotační skleněné lékovce z hnědého skla s mechanickým nosním 
rozprašovačem s ochrannou krytkou.

Použitelnost náplně - Viz údaj na krabičce a etiketě.

Uchovávání - V suchu a temnu při teplotě od 0°C do 25°C.

Likvidace po použití - Nespotřebovaný produkt vylijte do výlevky. Obaly do 
tříděného odpadu (sklo, plast, papír) nebo do SKO.

Datum poslední revize textu - 21.5.2018

Výrobce - VINCENTKA a.s., Lázeňské nám. 165, 763 26 Luhačovice, Česká republika 

Charakteristika - Mechanický sprej pro hygienu nosních dutin a prevenci 
onemocnění nosohltanu s minerální vodou z přírodního léčivého zdroje 
VINCENTKA - zbytkové mořské vody z hlubin země.

Složení - Minerální voda z přírodního léčivého zdroje, velmi silně mineralizovaná, 
jódová, uhličitá, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem 
fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická, odželezněná.

®VINCENTKA  nosní sprej STANDARD

Kationty (mg/l) Anionty (mg/l) Ostatní látky (mg/l)
+Li

+Na
+K

2+Ca
2+Mg

2+Sr
2+Ba
2+Mn

3+Al

-F
-Cl
-Br

-I

NO2

NO3

-HCO3

2-HPO4

2-SO4

Odželezněno

H SiO2 3

HBO2

CO2

®Výtah analýzy zdroje BJ 305 - NOVÁ VINCENTKA  (RL PLZ MZ ČR - 2017):

Celkem 9443,00 mg/l 

disociovaných a nedisociova-

ných látek.

www.vincentka.cz

Informační linka: +420 577 131 260

nebo servis@vincentka.cz
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Použitie - Pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice 
(funkciu riasinkového epitelu), umožňuje optimálne fungovanie tzv. sliznicovej 
imunity ako primárnej obrany pred infekciou. Používa sa na zvlhčenie sliznice celej 
nosovej dutiny a nosohltanu predovšetkým pri pobyte v prostredí s relatívne nízkou 
vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a prostredí 
znečistenom najmä prachovými časticami. Celkovým zložením hypotonickej kyselky 
s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie 
chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, 
sínusitídy a chronickej polypóznej nasofaryngitídy; u detí preventívne pôsobí proti 
rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy. Aplikácia prípravku je vhodná aj 
pri stavoch po operáciách nosových mandlí. Odporúča sa aj proti vzniku suchých 
zápalov nosovej sliznice a na prevenciu ich recidív. Prostriedok nie je vhodný 
pre deti do 3 rokov.

Dávkovanie - Podľa potreby, denná dávka nie je obmedzená.

Upozornenie - Vysoký obsah minerálnych solí v nosovom spreji môže spôsobiť 
usadzovanie kryštálikov solí na dne liekovky, ktoré však neznižujú kvalitu obsahu. 
Tieto kryštáliky môžu spôsobiť upchanie mechanizmu rozprašovača (aplikátora). 
V takom prípade odporúčame uvoľniť z fľaštičky aplikátor a ponoriť saciu hadičku 
do pohára s teplou vodou. Aplikátor niekoľkokrát stlačte, tak aby došlo k nasatiu 
vody a prečisteniu aplikátora. Viac informácií na www.vincentka.cz.

Balenie - 25 ml v rotačnej sklenenej liekovke z hnedého skla s mechanickým 
nosovým rozprašovačom s ochrannou krytkou.

Použiteľnosť náplne - Pozri údaj na balení a etikete.

Uchovávanie - V suchu a tme pri teplote od 0 °C do 25 °C.

Likvidácia po použití - Nespotrebovaný produkt vylejte do výlevky. Obaly dajte 
do triedeného odpadu (sklo, plast, papier) alebo SKO.

Dátum poslednej revízie textu - 21.5.2018

Výrobca - VINCENTKA a.s., Lázeňské nám. 165, 763 26 Luhačovice, Česká republika 

Charakteristika - Mechanický sprej na hygienu nosových dutín a prevenciu ochorení 
nosohltanu s minerálnou vodou z prírodného liečivého zdroja VINCENTKA - 
zvyškové morské vody z hlbín zeme.

Zloženie - Minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, veľmi silne mineralizovaná, 
jódová, uhličitá,  hydrogénuhličitano-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom 
fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická, odželeznená.
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®Výťah analýzy zdroja BJ 305 - NOVÁ VINCENTKA  (RL PLZ MZ ČR - 2017):

Celkom 9443,00 mg/l 

disociovaných a nedisociova-

ných látok.

www.vincentka.cz

Informačná linka: +420 577 131 260

nebo servis@vincentka.cz
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