
MAR® plus 5% hoitava ja kosteuttava nenäsumute

Päätäi on yleinen loinen, joka aiheuttaa pieniä epidemioita etenkin kouluissa ja päiväkodeissa. 
Päätäit elävät hiuspohjassa, jossa ne pureutuvat tiukasti kiinni hiuksiin. Täit viihtyvät kaikenlaisis-
sa päänahoissa riippumatta hiusten pituudesta ja puhtaudesta. Täit ovat yleisimpiä 3-10 vuotiailla 
lapsilla, tytöillä niitä esiintyy useammin kuin pojilla. Täysikasvuinen täi on 2–4 mm:n pituinen 
litteä eläin, jonka väri vaihtelee harmaasta punertavaan, joskus se voi olla myös täysin musta. Täit 
lisääntyvät munien avulla. Täin munat eli saivareet ovat noin 1 mm:n mittaisia soikeita, vaalean 
läpikuultavia tai harmahtavia. 

Jos sinulla on:

• Kuivat, ärtyneet, haavaiset tai      
verestävät nenän limakalvot  

• Flunssaa tai nenän tukkoisuutta  

• Kovettumia tai karstaa nenässä 

Miten MAR® plus 5% -nenäsumute vaikuttaa?

MAR plus 5% -nenäsumute sisältää 5% dekspantenolia isotonisessa merisuola- 
liuoksessa. Merisuolavesi kostuttaa kuivia ja aristavia nenän limakalvoja sekä 
edistää liman poistumista ohentamalla limaa. Dekspantenoli hoitaa ja parantaa  
ärtyneitä ja haavaisia limakalvoja. Valmiste nopeuttaa nenän limakalvon uusiu-
tumista, edistää värekarvojen toimintaa ja estää haavojen kutisemista.

TMilloin MAR® plus -nenäsumute  
suositellaan käytettäväksi?

N E N Ä  KOV I L L A ?

•  
 

•  

•  

SÄILYTYSAINEETON



MAR plus 5% -nenäsumute sopii kaikille, jotka tarvitsevat apua nenän limakalvojen 
hoidossa. Tuote sopii myös vauvoille ja pikkulapsille pehmeän suihkeen ansiosta sekä 
raskaana oleville ja imettäville. Säilytysaineeton valmiste sopii myös nenäleikkausten 
jälkihoitoon nopeuttamaan haavan paranemista ja arven kutiamista. 

Kenelle tuote sopii?

Käyttöohje
1-2 suihketta sieraimiin tarpeen mukaan useita kertoja päivässä. Ennen ensimmäistä 
käyttökertaa ja yli viikon tauon jälkeen nenäsumute valmistellaan käyttöä varten pai- 
namalla suihkepumppua niin monta kertaa, että suihke on tasainen. Avattu pakkaus on 
käyttökelpoinen 6 kuukauden ajan. Säilytys huoneenlämmössä. 

Koostumus ja pakkaus
1ml isotonista liuosta sisältää 50mg merivettä, 50mg dekspantenolia sekä kalium-
divetyfosfaattia (pH-arvon säätämiseen) sekä erityispuhdistettua vettä. MAR plus 5 % 
-nenäsumute on säilytysaineeton. 20ml:n pullo sisältää 140 suihkeannosta. Muovipullo  
sisältää suihkepumpun, nenäkappaleen ja suojakorkin. Valmiste on CE-merkitty.

Allergialääkkeinä käytettävät nenäsumutteet ja flunssan ai-
kana käytettävät, nenän tukkoisuutta helpottavat (avaavat) 
nenäsumutteet kuivattavat nenän limakalvoja. Käytä MAR plus 
5% nenäsumutetta allergia- (kortisonia sisältävät) tai avaavien 
(nenän limakalvon verisuonia supistavia suihkeita) nenäsumut-
teiden kanssa yhdessä ehkäisemään näiden nenää kuivattavaa 
vaikutusta. Käytä ensin MAR plus 5% -nenäsumutetta ja sen jäl-
keen lääkeainetta sisältävää valmistetta. 

MAR plus 5% -nenäsumute sopii ennaltaehkäisyyn myös tilan-
teissa, joissa nenä saattaa kuivua. Nenää kuivattavat mm. pakka-
nen, ilmastointi, keskuslämmitys ja lentomatkustaminen. Aloita 
MAR plus 5% -nenäsumutteen käyttö mahdollisuuksien mukaan 
1-2 vuorokautta ennen kuivattavalle tekijälle altistumista. 

MAR® plus 5% sopii myös ennaltaehkäisyyn

Lue lisää kuivasta nenästä: http://www.terve.fi/82968-kuiva-nena
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