
 

 

 

Aller-Go-nasal spray 

Sprei allergilise nohu korral 
 

Meditsiiniseadme kasutusjuhend 

 

Enne Aller-Go-nasal spray kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, sest siin on teile 

vajalikku teavet. 

- Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel uuesti lugeda! 

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu apteekriga. 

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 

- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. 

 

Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud: 

1. Mis on Aller-Go-nasal spray ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne Aller-Go-nasal spray kasutamist 

3. Kuidas Aller-Go-nasal spray’d kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas Aller-Go-nasal spray’d säilitada 

6. Pakendi sisu ja muu teave  

 

 

1. Mis on Aller-Go-nasal spray ja milleks seda kasutatakse  

 

Aller-Go-nasal spray’d kasutatakse nii hooajalise kui ka aastaringse allergilise nohu (nn 

heinapalavik) sümptomite ennetamiseks ja leevendamiseks.  

Hooajaline heinapalavik on allergiline reaktsioon, mille põhjustajaks on sissehingatav puude 

ja teiste taimede õietolm, aga ka hallitusseente spoorid. Krooniline riniit esineb aastaringselt 

ja selle sümptomeid võivad põhjustada tundlikkus kodutolmulestade, koduloomade karvade ja 

kõõma, sulgede suhtes.  

 

Aller-Go-nasal spray – looduslikke polümeere sisaldav hüpertooniline lahus, mis moodustab 

nina limaskestale niisutava kaitsekihi kaitsmaks allergilist nohu esilekutsuvate väliste tegurite 

eest (nt õietolm, tolmulestad, kassikarvad jmt). See kiht moodustab füüsilise barjääri kaitseks 

välistoime eest. Kaitsekiht püsib kuni 6 tundi või ninasekreedi eemaldamiseni. Aller-Go-nasal 

spray’d sobib kasutada ka enne õietolmu leviku hooaja algust, et ennetada või leevendada 

heinapalaviku sümptome. 

 

Aller-Go-nasal spray kasutamine aitab vähendada turset ninas, ninakinnisust, eritist ninast, 

aevastamist, sügelust ja pisaravoolu. Aller-Go-nasal spray aitab niisutada kuiva ja ärritunud 

ninalimaskesta. 

Aller-Go-nasal spray ei sisalda kortikosteroide ega antihistamiinseid aineid. 

Teaduslikult tõestatud toime. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne Aller-Go-nasal spray kasutamist  

Ärge kasutage Aller-Go-nasal spray’d: 

- kui olete selle toote mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 



 

 

 

Ettevaatusabinõud kasutamisel  
Vältida silma sattumist! Aller-Go-nasal spray juhuslikul silmasattumisel peske viivitamatult 

avatud silmi jooksva vee all.  

 

Lapsed ja noorukid 

Sobib kasutamiseks lastel alates 3. eluaastast. 

 

Ravimid ja Aller-Go-nasal spray 

Aller-Go-nasal spray’d võib kasutada koos ravimitega. 

 

Rasedus ja imetamine 
Aller-Go-nasal spray’d võib kasutada raseduse ja imetamise ajal. 

 

 

3. Kuidas Aller-Go-nasal spray’d kasutada 

 

Täiskasvanud ja lapsed alates 12. eluaastast 

Ennetamise eesmärgil 1…2 annust mõlemasse ninasõõrmesse 2…3 korda päevas.  

Allergilise nohu sümptomite leevendamiseks on soovitatav 1…2 annust mõlemasse 

ninasõõrmesse 3...4 korda päevas. 

 

3...11-aastased lapsed 

Ennetamise eesmärgil 1 annus mõlemasse ninasõõrmesse 2...3 korda päevas. 

Allergilise nohu sümptomite leevendamiseks on soovitatav 1 annus mõlemasse ninasõõrmesse 

3...4 korda päevas 

 

 
 

1. Nuusake kergelt, et nina eritisest puhastada. 

2. Loksutage pudelit ettevaatlikult ja eemaldage sellelt kork (joon. 1-2). 

3. Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb see kasutamiseks ette valmistada – selleks 

loksutage pudelit kergelt, eemaldage kork ja vajutage 5 korda pihustile suunates seadme 

endast eemale kuni pihustamisel tekib kerge ühtlane udu. 

4. Kallutage pea kergelt ettepoole.  

5. Hoides pudelit vasaku käega nurga all, sisestage pihusti paremasse ninasõõrmesse, 

suunake see ninasõõrme välisseina suunas (joon. 3) ja pihustage toodet. Ninasõõrmeid 

kergelt kokku pigistades hõõruge neid, et toode kataks paremini limaskesta. 



 

 

6. Hoides pudelit parema käega nurga all, sisestage pihusti vasakusse ninasõõrmesse, 

suunake see ninasõõrme välisseina suunas (joon. 3) ja pihustage toodet. Ninasõõrmeid 

kergelt kokku pigistades hõõruge neid, et toode kataks paremini limaskesta. 

7. Pärast kasutamist puhastage pihusti puhta paberrätikuga ja katke taas korgiga.  

Seade on ette nähtud kasutamiseks ühe kasutaja poolt. 

 

Kui te unustate Aller-Go-nasal spray’d kasutada 

Kui te unustate Aller-Go-nasal spray’d kasutada, siis pihustage annus kohe, kui see meenub ja 

jätkake kasutamist. 

Kui teil on lisaküsimusi Aller-Go-nasal spray kasutamise kohta, pidage nõu apteekriga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Harva võivad tekkida allergilised reaktsioonid.  

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib 

olla ka selline, mida selles kasutusjuhendis ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 

tootjat teavitada: info@silvanols.lv, tel.: +371 67142829. 

 

Teavitades aitate saada rohkem infot toote ohutusest. 

 

 

5. Kuidas Aller-Go-nasal spray’d säilitada 

 

Hoidke kuivas, laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke tihedalt suletuna 

originaalpakendis, toatemperatuuril (15...25 C). Pärast esmast avamist kasutada kuni 3 kuu 

jooksul. 

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 

 

 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

Mida Aller-Go-nasal spray sisaldab 

Koostis: puhastatud vesi, glütseriin, naatriumkloriid, fenoksüetanool, naatriumalginaat, 

naatriumhüaluronaat, laktoferriin, etüülheksüülglütseriin, kaaliumsorbaat, piparmündiõli.  

 

Kuidas Aller-Go-nasal spray välja näeb ja pakendi sisu 
10 ml/20 ml etiketi, pihusti ja korgiga varustatud pudel koos kasutusjuhendiga kartongkarbis.  

Iga pudel sisaldab 70 (10 ml) või 140 (20 ml) annust. 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 

 

Tootja 

SIA „SILVANOLS”, Kurbada 2A, Rīga, LV-1009, Läti. www.silvanols.com 

 

KAITSKE END ALLERGILISE NOHU EEST! 

mailto:info@silvanols.lv

