Instrukcja stosowania
Quixx® baby
Pielęgnacja i higiena nosa dla dzieci, już od pierwszego dnia życia

Kiedy niemowlęta mają zatkany nos i nie mogą samodzielnie usunąć zalegającej w nim wydzieliny,
stają się zupełnie bezbronne. Nie mogą wtedy swobodnie oddychać, jeść, pić a nawet spać. Ich
system immunologiczny jest na tyle słabo rozwinięty, że mając zatkany nos, stają się bardziej
podatne na infekcje ucha lub zapalenia zatok.
Quixx baby to izotoniczny roztwór wody morskiej bez środków konserwujących, który dzięki
miękkiej i wygodnej do wyciskania butelce, pozwala na precyzyjne dozowanie sterylnych kropelek.
Quixx baby zawiera naturalną, bogatą w drogocenne minerały i pierwiastki śladowe, atlantycką
wodę morską, dzięki czemu pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie błony śluzowej nosa.

Ze względu na niskie stężenie soli, porównywalne do naturalnego (izotonicznego) jej stężenia
w organizmie ludzkim, Quixx baby jest bardzo łagodny, nawet dla niemowlęcych nosów.
Quixx baby rozmiękcza zalegającą wydzielinę, ułatwia jej usuwanie, a także nawilża błonę śluzową
nosa, dzięki czemu przyspiesza powrót do zdrowia i pozwala dziecku znów oddychać swobodnie.
Sterylny zakraplacz z filtrem antybakteryjnym gwarantuje łatwą i higieniczną aplikację, dzięki
czemu idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji, nawet wrażliwych nosów niemowląt.

Czym jest Quixx baby i jakie zawiera składniki?
Quixx baby jest naturalnym, izotonicznym roztworem do nosa, zawierającym wodę morską
z Oceanu Atlantyckiego, bogatą w cenne minerały i pierwiastki śladowe.
Stężenie soli w Quixx baby jest zbliżone do jej naturalnego stężenia w organizmie ludzkim, dzięki
czemu jest on bardzo łagodny dla nosów niemowląt.
Każde 100 ml Quixx baby zawiera 28,6 ml wody z Oceanu Atlantyckiego oraz 71,4 ml wody
oczyszczonej.

Do czego służy Quixx baby?
- Do codziennej naturalnej pielęgnacji, oczyszczania i nawilżania dróg nosowych.
- Do oczyszczania zatkanego nosa z wydzieliny.
- Do usuwania zaschniętego śluzu z jamy nosowej.
- Do łagodzenia objawów suchości, podrażnienia i bolesności błony śluzowej nosa.
- Jako środek wspomagający zapobieganie objawom kataru oraz infekcji ucha, nosa i gardła.

- Środek wspomagający kurację w przypadku zatkanego nosa lub kataru towarzyszącego
przeziębieniu lub grypie.
Jak działa Quixx baby?
• Quixx baby oczyszcza nos:

Zmiękcza zalegający śluz, oraz ułatwia jego usunięcie z jamy nosa. Dodatkowo wypłukuje
alergeny i drobnoustroje chorobotwórcze, zmniejszając ich kontakt z błoną śluzową nosa.
•

Quixx baby nawilża i przynosi ulgę błonie śluzowej nosa:

Woda z Oceanu Atlantyckiego zawarta w Quixx baby nawilża błonę śluzową nosa, przywracając jej
prawidłowe działanie filtrujące.

Dzięki swoim właściwościom Quixx baby wspomaga funkcje ochronne niemowlęcego nosa
i pozwala zachować jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dodatkowe zalety Quixx baby:
•

Zawiera wyłącznie naturalne składniki

•

Nie zawiera środków konserwujących

•

Nie uzależnia

•

Bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu

•

Bezpieczny dla kobiet ciężarnych i karmiących

Kto może używać Quixx baby?
Quixx baby można stosować już od pierwszego dnia życia u niemowląt, małych i większych dzieci
oraz u dorosłych, w tym kobiet ciężarnych i karmiących.
Stosowanie Quixx baby
Jak często należy stosować Quixx baby?
W przypadku noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia zaleca się pośrednią aplikację
z wykorzystaniem wacika.
1–3 krople do każdego nozdrza od 2 do 6 razy dziennie lub więcej w razie potrzeby.

Aplikacja bezpośrednia
1. Zdejmij zatyczkę z zakraplacza.
2. Ułóż dziecko na plecach z twarzą skierowaną ku górze.
3. Umieść końcówkę zakraplacza w nozdrzu dziecka i delikatnie ściśnij butelkę wyciskając krople
z zakraplacza. Poczekaj, aż nadmiar roztworu wypłynie z nozdrza, a następnie wytrzyj nos
dziecka.
4. Zakropl roztwór do drugiego nozdrza zgodnie z powyższymi wskazówkami.
5. Po aplikacji umyj końcówkę zakraplacza wodą z mydłem, wypłucz i osusz (jeśli nie ma dostępu
do wody, można użyć sterylnej mokrej chusteczki, lecz zaleca się stosowanie wody z mydłem).
6. Załóż zatyczkę na zakraplacz.
7. Nie należy użyczać produktu innym osobom.
Jeśli bezpośrednia aplikacja do nosa nie jest możliwa, można wprowadzić roztwór
wacikiem, nie należy jednak wkładać bawełnianej końcówki patyczka kosmetycznego do
nozdrza twojego dziecka.

Aplikacja pośrednia:
1. Umytymi dłońmi należy uformować wacik w cylindryczny kształt pasujący do nozdrza dziecka,
a następnie zwilżyć go roztworem Quixx baby.
2. Delikatnie wsunąć wacik do nozdrza dziecka, obrócić i delikatnie wyjąć. W trakcie tych
czynności należy cały czas trzymać wacik w ręku.

Należy użyć oddzielnego wacika do każdego nozdrza!

Jak długo można stosować Quixx baby?
Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania. W razie pytań należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy nie wolno stosować Quixx baby?
Quixx baby nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości (alergicznej) twojego dziecka
na wodę morską.
Możliwe skutki uboczne
Obecnie nie są znane żadne skutki uboczne stosowania produktu.
Jak przechowywać Quixx baby?
• W temperaturze pokojowej.
•

W miejscu niewidocznym dla dzieci i poza ich zasięgiem.

Opis opakowania
Butelka zawierająca 10 ml roztworu Quixx baby zawiera około 270 kropel. Butelka posiada
wbudowany system antybakteryjny, który uniemożliwia wniknięcie drobnoustrojów do roztworu,
przez cały okres stosowania.
Nie należy stosować Quixx baby po upływie daty ważności wskazanej na kartonowym opakowaniu
przy symbolu klepsydry
Symbol klepsydry EN 15223-1.
Quixx baby należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.
Uwaga!
Nie należy stosować niniejszego wyrobu medycznego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
opakowania.
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