
15ml Spray

ΕΝΔΕΙΞΗ: 
για τη συμπτωματική θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας προερχόμενης από διάφορους παράγοντες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
15 ml εκνέφωμα (περίπου 125 ψεκασμοί).

ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Ύδωρ, γλυκερόλη (2%), αραβικό κόμμι & ξανθανικό κόμμι, Allercyanidin-G (προέρχεται από εκχυλίσματα φύλλων 
Camellia sinensis και ριζών Curcuma longa, Panax ginseng και Urtica dioica), αιθέριο έλαιο Citrus limonum, συντηρητικά 
τροφίμων (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο, κιτρικό οξύ).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 
Όταν ψεκάζεται στον ρινικό βλεννογόνο, το ALLEGRIN σχηματίζει μία ελαφρώς ωσμωτική, ανθεκτική, ελαστική και 
απορροφητική μεμβράνη φραγμού στον ρινικό βλεννογόνο. Η μεμβράνη λειτουργεί ως στιγμιαίος προστατευτικός 
φραγμός έναντι των περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων και των ρύπων, ελαχιστοποιώντας έτσι την επαφή της ρινικής 
επιφάνειας με τα αλλεργιογόνα. Η θετική ωσμωτική πίεση της μεμβράνης προσελκύει επίσης και παγιδεύει τους 
ρύπους που υπάρχουν στον ρινικό βλεννογόνο. Η κάθαρση της ρινικής επιφάνειας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για 
την επιδιόρθωση του βλεννογόνου και την αυτοάμυνα. Ο ακέραιος ρινικός βλεννογόνος βοηθά στην αποτροπή της 
εισόδου αλλεργιογόνων στον οργανισμό. Η συνδυασμένη δράση αυτής της απορροφητικής μεμβράνης μηχανικού 
φραγμού για την προστασία, τον καθαρισμό και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε αλλεργιογόνα παρέχει ταχεία 
ανακούφιση των συμπτωμάτων. Το ALLEGRIN δεν είναι πολύ ερεθιστικό, δρα άμεσα και με μηχανικό τρόπο στη ρινική 
επιφάνεια χωρίς να απορροφάται στον οργανισμό. Τα κλινικά αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση της ρινικής 
συμφόρησης & του ερεθισμού και εξομάλυνση των ρινικών εκκριμάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το 
ALLEGRIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την αναμενόμενη έκθεση (εφαρμογή περίπου 5-15 λεπτά πριν από την 
έκθεση, για προληπτική δράση) ή μετά από την έναρξη της αλλεργικής αντίδρασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
1 – Καθαρίστε σχολαστικά τη μύτη σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
2 – Ανακινήστε το φιαλίδιο
3 – Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
4 – Πριν από την πρώτη χρήση, πιέστε τον ψεκαστήρα μέχρι να εμφανιστεί ένα λεπτό εκνέφωμα προϊόντος
5 –  Τοποθετήστε το ακροφύσιο όρθιο στο ένα ρουθούνι, κλείστε το άλλο ρουθούνι με ένα δάχτυλο και ψεκάστε το 

προϊόν πιέζοντας τον ψεκαστήρα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στο άλλο ρουθούνι. 
6 –  Καθαρίζετε το ρινικό ακροφύσιο μετά από κάθε χρήση και κλείνετε το φιαλίδιο με το καπάκι μετά από κάθε χρήση.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
Εάν πάσχετε από αλλεργική αντίδραση, εφαρμόστε 2-3 ψεκασμούς σε κάθε ρουθούνι, ενώ εισπνέετε ελαφρά. 
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 3-4 φορές την ημέρα. 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
Εάν τα αλλεργικά συμπτώματα έχουν υποχωρήσει, αλλά εξακολουθείτε να είστε εκτεθειμένοι στo αλλεργιογόνο  
ή στην ερεθιστική ουσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ως προληπτικό μέτρο. Εφαρμόστε  
2-3 ψεκασμούς σε κάθε ρουθούνι, κατά προτίμηση 5-15 λεπτά πριν εκτεθείτε στην αλλεργιογόνο ουσία ή πριν 
εισέλθετε σε περιβάλλον που φέρει αλλεργιογόνα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 2-3 φορές την ημέρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φυλάσσετε σε θέση την 
οποία δεν προσεγγίζουν και δεν βλέπουν τα παιδιά. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τοπική χρήση στη 
ρινική κοιλότητα. Πλύνετε τα χέρια πριν από τη χρήση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης, 
κάθε σπρέι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν ασθενή. 
Συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας εάν δεν παρατηρήσετε βελτίωση μετά από 7 ημέρες χρήσης 
του ALLEGRIN. Ο τρόπος δράσης του προϊόντος συμβάλλει στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του ρινικού 
βλεννογόνου. Επομένως, δεν δικαιολογείται η χρήση αυτού του προϊόντος για παρατεταμένη θεραπεία πέραν των 
3 εβδομάδων. Εάν τα συμπτώματα επανεμφανιστούν μετά από 5 ημέρες διακοπής της χρήσης, η θεραπεία μπορεί 
να επαναληφθεί σύμφωνα με τις συστάσεις αυτού του φυλλαδίου για τη χρήση. Να μη χρησιμοποιείται μετά την 
ημερομηνία λήξης, περισσότερο από 30 ημέρες μετά από την 1η χρήση, ή εάν ο περιέκτης έχει υποστεί φθορά. Το 
ALLEGRIN δεν είναι τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, 
ξεπλύνετε καλά με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου, μην ψύχετε ή καταψύχετε. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 
Λόγω της σύνθεσης του προϊόντος, καθώς και του μηχανικού & τοπικού τρόπου δράσης του, η αλληλεπίδραση 
με οποιαδήποτε συστηματική θεραπεία δεν είναι πιθανή. Για λόγους αποτελεσματικότητας, μην εφαρμόζετε 
οποιαδήποτε άλλη τοπική ρινική θεραπεία 15 λεπτά πριν ή μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  
Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος και μην το χρησιμοποιήσετε εάν έχετε ευαισθησία ή είστε αλλεργικοί σε 
οποιοδήποτε από τα συστατικά. Παρότι όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτού του 
προϊόντος προέρχονται από συστατικά τροφών και χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες, λόγω έλλειψης 
επαρκών ειδικών δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια να μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της 
κύησης ή του θηλασμού χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και σε 
ασθενείς που πάσχουν από άσθμα ή σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε είδος αλλεργικής αντίδρασης μέσα στα πρώτα λεπτά μετά την εφαρμογή του 
προϊόντος (π.χ. έντονο, επίμονο ερεθισμό/ αίσθημα καύσου) σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, ξεπλύνετε 
καλά τη μύτη σας με καθαρό φρέσκο νερό και, εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρά συμβάντα λόγω της χρήσης αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε αμέσως τον παρασκευαστή/διανομέα και τις εθνικές αρμόδιες αρχές.
Η συσκευασία (συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη) μπορεί να απορριφθεί στα οικιακά απορρίμματα μετά τη 
χρήση.

Αναθεώρηση/έκδοση φύλλου οδηγιών χρήσης:  AAG b9-0621

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, France (Γαλλία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
Opella Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτίριο Α
176 74 Καλλιθέα – Αθήνα
Τηλ.: +30 210 90 01 600

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝVACN0404


