
Zweckbestimmung: Das Medizinprodukt immundoc®  Nasen-
Spray BOOSTER ist eine Salzlösung mit Lactoferrin mit 
abschwellender Wirkung durch osmotischen E�ekt. Optimal 
für Hygiene, Befeuchtung und Schutz der Nasenschleimhaut 
und der oberen Atemwege vor äußeren Angri�en, lindert bei 
Erkältung und allergischer Rhinitis, Symptomen von Sinusitis, 
Staub und Schadsto�en.

Zusammensetzung: Lactoferrin (MILCHerzeugnis), 
Wasser, Natriumchlorid, Zitronensäure, 
Kaliumsorbat.

Art der Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. 
6 bis 12 Jahre: 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, 2-mal täglich. 
Ab 12 Jahre: 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2-mal täglich. 
Halten Sie die Flasche aufrecht, führen Sie ihre Spitze in das 
Nasenloch ein und drücken Sie mit schneller und fester 
Bewegung.

         Warnhinweise: Äußerliche Anwendung. Verschließen Sie 
die Verpackung nach Gebrauch sorgfältig. Außerhalb der 
Reichweite von Kindern au�ewahren. Nicht anwenden bei 
bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder 
mehrere Bestandteile. Lactoferrin ist ein aus Milch 
gewonnenes Protein und wird daher nicht zur Anwendung bei 
Allergien gegen Milchproteine empfohlen. Da keine klinischen 
Daten zur Anwendung in der Schwangerschaft, Stillzeit, unter 6 
Jahren und bei gleichzeitiger Anwendung mit Arzneimitteln 
vorliegen, ist eine Rücksprache mit dem Arzt ratsam. Bei 
längerer Anwendung topischer Produkte kann eine 
Kontaktsensibilität auftreten: Unterbrechen Sie in diesem Fall 
die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt. Wechsel-
wirkungen mit pharmazeutischen Wirksto�en sind nicht 
bekannt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die 
Verpackung beschädigt ist. Nach Ablauf des Verfallsdatums 
nicht mehr verwenden. Bei anhaltenden Symptomen einen 
Arzt aufsuchen. Innerhalb von 28 Tagen nach dem Ö�nen 
verbrauchen.

Lagerung: An einem kühlen und trockenen Ort, fern von 
Wärmequellen, au�ewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich 
auf das ordnungsgemäß in ungeö�neter Verpackung gelagerte 
Produkt.

Inhalt: 20 ml 

Datum der letztmaligen Überarbeitung: Juli 2021

Indikacije: Medicinski pripomoček immundoc® BOOSTER 
pršilo za nos je fiziološka raztopina z laktoferinom, ki z 
osmotičnim delovanjem zmanjšuje oteklost sluznice in 
odpravlja zamašen nos. Optimalno za redno higieno, vlaženje 
in zaščito nosne sluznice in začetka dihalne poti pred 
zunanjimi motečimi dejavniki. Blaži simptome nahoda in 
alergijskega rinitisa, sinusitisa (vnetja obnosnih votlin) ter 
draženja nosne sluznice zaradi prahu in drugih onesnaževa-
lcev.

Sestava: laktoferin (mlečni izdelek), voda, 
natrijev klorid, citronska kislina, kalijev sorbat.

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite.

Pri otrocih, starih od 6 do 12 let: popršiti enkrat v vsako 
nosnico, in to dvakrat na dan.
Pri starejših od 12 let: popršiti dvakrat v vsako nosnico, in to 
dvakrat na dan.
Plastični vsebnik držite pokonci, ga vstavite v nosnico ter nanj 
pritisnite hitro in odločno.

      Opozorila: Za zunanjo uporabo. Po uporabi previdno 
zaprite plastični vsebnik. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne 
uporabljajte ob preobčutljivosti ali alergiji na eno ali več 
sestavin. Laktoferin je beljakovina, pridobljena iz mleka, zato 
uporaba ni priporočljiva ob alergiji na mlečne beljakovine. O 
uporabi med nosečnostjo in dojenjem, pri mlajših od 6 let ter 
o sočasnem jemanju z drugimi učinkovinami ni kliničnih 

podatkov, zato se o tem posvetujte z zdravnikom. Zaradi 
dolgotrajne uporabe izdelkov za topično uporabo se lahko 
pojavi zapoznela preobčutljivost: v tem primeru prenehajte 
uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom. Interakcije z 
aktivnimi farmacevtskimi sestavinami niso znane. Ne 
uporabljajte, če je ovojnina poškodovana. Ne uporabljajte po 
roku uporabnosti. Če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z 
zdravnikom. Izdelek porabite v 28 dneh od odprtja.

Shranjevanje: Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, stran 
od virov toplote. Rok uporabnosti velja za pravilno shranjen 
izdelek v neodprti embalaži.

Količina: 20 ml

Zadnja revizija: julij 2021

Distributer: InnoPharma d.o.o., Tehnološki park 24, 
1000 Ljubljana, Slovenija, info@innopharma.biz

Indikacije: Medicinski proizvod immundoc® BOOSTER sprej 
za nos fiziološka je otopina, s laktoferinom, koji putem 
osmotskog učinka  smanjuje oticanje sluznice nosa i odčeplju-
je nos. Optimalan je za higijenu, hidrataciju i zaštitu nosne 
sluznice i gornjih  dišnih puteva od vanjskih štetnih tvari. 
Ublažava tegobe izazvane prehladom i alergijskim rinitisom, 
simptome sinusitisa, djelovanje prašine i onečišćujućih tvari.

Sastav: Laktoferin (mliječni proizvod), voda, 
natrijev klorid, limunska kiselina, kalijev sorbat.

Upute za uporabu: Prije uporabe dobro protresti.

Od 6 do 12 godina: Raspršiti 1 potisak spreja u svaku nosnicu, 
2 puta dnevno.
Od 12 godina naviše: Raspršiti 2 potiska spreja u svaku 
nosnicu, 2 puta dnevno.
Bočicu držite uspravno, vrh bočice stavite u nosnicu te brzim i 
odlučnim potiskom raspršite sprej u nosnice.

     Upozorenja: Za vanjsku uporabu. Pažljivo zatvorite 
pakiranje nakon uporabe. Držite izvan dohvata djece. Nemojte 
koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na jedan ili 
više sastojaka. Laktoferin je protein koji se dobiva ekstrakcijom 
iz mlijeka i stoga se ne preporučuje za uporabu u slučaju 
alergije na mliječne proteine. U nedostatku dostupnih kliničkih 
podataka za uporabu za vrijeme trudnoće, dojenja, za mlađe 
od 6 godina i u slučaju istovremene uporabe s lijekovima, 
preporučljivo je posavjetovati se s liječnikom. Može se pojaviti 
kontaktna senzibilizacija zbog dulje uporabe topikalnih 
proizvoda. U tom slučaju prekinite primjenu spreja i posavje-
tujte se sa svojim liječnikom. Nisu poznate interakcije s 
aktivnim farmaceutskim sastojcima. Nemojte koristiti proizvod 
ako je pakiranje oštećeno. Nemojte koristiti nakon isteka roka 
valjanosti. Posavjetujte se s liječnikom ako se simptomi ne 
povuku. Upotrijebite u roku 28 dana od otvaranja pakiranja.

Skladištenje: Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, daleko od 
izvora topline. Rok valjanosti vrijedi za ispravno skladišten 
proizvod u izvornom pakiranju.

Sadržaj: 20 ml

Datum zadnje revizije: Srpanj 2021.

Distributer: InnoPharma d.o.o. 
Podružnica Zagreb za promidžbu, Srebrnjak 61 
10000 Zagreb, Hrvatska
info@innopharma.biz
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Vertrieb: guterrat Gesundheitsprodukte 
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6,
Österreich/Avstrija/Austrija

REV.0.

PromoPharma
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