
VIIRAL®     CE 
Viiral Næsespray   -   Indlægsseddel 

 

Indledning 

Læs indlægningssedlen nøje før du starter med at bruge Viiral næse spray. Gem 
indlægssedlen, så du kan læse den igen senere hvis nødvendigt.  

Viiral næse spray er klassificeret som Medicinsk udstyr klasse 1. 

 

Indhold 

Indeholder Sinalin ™ neuraminacid, 1mg/ml opløst i isotonic (0,9%) saltvand (NaCl). Sinalin 
er en naturlig ingrediens i mange daglige fødevarer og forefindes i store mængder i 
menneskers brystmælk. Dermed er ingredienserne naturlige og kendte af kroppen. 

 

Brug af Viiral næse spray 

Bruges præventivt som forebyggelse imod smitte af forkølelses virus. Beskytter cellerne 
imod forkølelses virus, som man oftere udsættes for når man rejser, i perioder med mange 
vira i omløb, i større folkemængder. Hjælper desuden mod tørre slimhinder. 

 

Hvordan virker Viiral næse spray 

Øger slimhinderne i næstens indhold af naturligt Sinalin™ neuraminacid. De fleste 
forkølelser forårsages af virussmitte via de øvre sliminder. Sinalin kan forebygge eller stoppe 
virus bakterier i næsens slimhinder. Dette gør det vanskeligt for virus partiklerne at fæstne 
sig i næsens slimhinder. Viiral fugter desuden næsens slimhinder og øger næsen helse. 

 

Dosering – voksne og børn 

Anbefalet dosering voksne og børn: 

Børn 2-11 år: 1-2 sprøjt I hvert næsebor 2 gange dagligt 

Børn fra 12 år og op samt voksne: 2 sprøjt i hvert næsebor 2 gange dagligt 

 

 



Hvordan anvendes Viiral næsespray 

Puds næse. 

Tag hætten af spray flasken. 

Før sprayen anvendes første gang, spray da to gange i luften for at aktivere pumpesystemet. 

Placer toppen af flasken mellem fingrene og peg dem ind i hvert næsebor. 

Pump to gange I hvert næsebor mens du trækker luften kraftigt ind med næsen 

Set hætten tilbage på spray flasken. 

Opbevar Viiral næse spray i rum temperatur ude af børns rækkevidde. 

Viiral næse spray er et personligt produkt og bør ikke deles med andre. 

Hvis børn anvender næsespray, anbefales det at en voksen sikrer korrekt brug og dosering. 

Hvis Viiral anvendes til babyer, skal en voksen sikre korrekt brug og dosering. 

 

 

 

 

 

 


