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RHINIX™ næsefiltre er til forebyggelse og lindring af sæsonbetonet allergisk rhinitis (høfeber)
og andre sæson- eller helårsallergier forårsaget af allergener med en lignende partikelstørrelse
som græspollen.
RHINIX™ næsefiltre : Håndkøb.
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Sådan gør du
Anbefaling: RHINIX™ næsefilteret vil være mest effektiv og mest behagelig at bruge, hvis du
starter brugen FØR du får symptomer. Hvis du først starter brugen efter dine symptomer er
begyndt, vil effekten af næsefilteret måske være forsinket. Det er bedst, at din næse ikke løber,
når du indsætter næsefilteret.
Sørg for at have pudset og tørret din næse, før du indsætter produktet.
Indsæt produktet som anvist ovenfor:
Sørg for at den smalle ende af produktet peger frem mod spidsen af din næse (se billede A).
Indsæt næsefilteret (se billede B). Benyt et spejl til at guide dig, indtil du er fortrolig
med indsættelsesmetoden.
Benyt et spejl til at tjekke at produktet sidder rigtigt i næsen (se billede E).
Du kan justere højden på næsefilteret ved at trække i tværbøjlen.
Når produktet er indsat korrekt, skulle du kunne trykke på siden af dine næsebor uden
at det er ubehageligt (se billede C).
Når produktet er indsat korrekt, skal det kun være tværbøjlen der er synlig (se billede D).
Det kan være en god ide at bruge begge hænder til at indsætte næsefilteret, indtil du
vænner dig til metoden.
Gode råd til din brug af produktet:
Du må gerne tage næsefilteret ud og indsætte det i næsen igen (fx hvis du skal pudse næse
eller ønsker at spise uden at have næsefilteret i næsen). Du skal blot trække vejret helt normalt,
når du bruger næsefilteret. Det er ikke nødvendigt at forsøge at trække vejret mere gennem
næsen end du normalt ville gøre.
Den bedste metode til at fjerne produktet: Træk i næsefilterets tværbøjle i udadgående retning
modsat pilen på billede B.

Næsefilterets størrelse
Max 13 mm
13 - 16 mm
Min 16 mm
*Dette billede er til illustrationsbrug og afspejler derfor ikke faktisk størrelse.

Brug størrelsesguiden ovenfor til at vælge den rigtige størrelse. Hvis næsefilteret er for stort til
din næse, vil det formentligt føles ubehageligt, og vi foreslår, at du skifter til en mindre størrelse.
Brug den rigtige størrelse for at få det bedste resultat.
Næsefilteret skal ikke nødvendigvis slutte fuldstændig tæt til siderne af dine næsebor for at være
effektivt. Næsefilteret vil gradvist tilpasse sig formen på dine næsebor, hvorfor du burde føle
produktet mindre og mindre over tid.

Advarsel
Behold i original emballage indtil brug.
Kig nøje på næsefilteret inden brug og tjek at det ikke er blevet beskadiget under fragten.
Du kan sammenligne med fotoet på modsatte side.
Undgå:
- Brug af produktet hvis du har sår omkring næsen, er solbrændt eller har irriteret hud omkring næsen.
- Transport af filtrene ved ekstreme temperaturer (>60°C).
- Opbevaring i direkte sollys, da dette over tid kan ændre på produktet.
Produktet bør ikke anvendes til børn under 6 år. Du bør ikke anvende det samme næsefilter
i mere end 24 timer.
I forbindelse med fysisk aktivitet af moderat intensitet vil du muligvis opleve at din vejrtrækning
i næsen bliver anstrengt. Hvis dette er for ubehageligt, så fjern næsefilteret, imens du træner.
Skift næsefilteret hvis du oplever, at næsefilteret stoppes til, eller hvis du oplever anstrengt
vejrtrækning.
Utilsigtede reaktioner: Nogle vil muligvis opleve lokal irritation af huden, hvor næsefilteret
sidder. Hypersensitivitet mod RHINIX™ næsefiltrene: Hvis du udvikler udslæt eller hudirritation
bør du stoppe brugen af produktet. Hvis næsefilteret kommer så langt ind i næsen, at det føles
ubehageligt, er det formentligt i kontakt med næsens slimhinde. Sker det bør du trække
næsefilteret en smule ud af næsen ved hjælp af tværbøjlen eller alternativt skifte til en mindre
størrelse eller stoppe brugen af produktet.

Fabrikant:
RHINIX ApS, Otte Ruds Gade 34 2th, DK-8200 Aarhus.
RHINIX™ is a registered trademark of the RHINIX company.
Seneste opdatering af indlægssedlen: September 2014.
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Hotline: Ring + 45 2089 0203 eller besøg os på www.rhinix.dk

