
Nozovent® 

Sprej proti chrápaniu 

 

75 ml 

 

Návod na použitie  
Nozoventu – spreja proti chrápaniu. 

Prosím, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. 

 

Použitie 

Nozovent – sprej proti chrápaniu je registrovaná a kontrolovaná zdravotnícka 

pomôcka, ktorá sa používa na potlačenie chrápania. Sprej znižuje zvuk vznikajúci pri 

chrápaní tým, že tlmí vibrácie na podnebí a na hltane.  

 

 Znižuje zvuk vznikajúci pri chrápaní tým, že tlmí vibrácie na podnebí a na 

hltane.  

 Okamžitý účinok – priamy účinok na tkanivá podnebia a hltana 

 Dlhotrvajúci účinok – poskytuje 8 hodín pokoja počas spánku 

 Neobsahuje alergizujúce bielkoviny 

 Obsahuje len čisto prírodné rastlinné zložky  

 

Čo je to chrápanie? 

Počas spánku je svalstvo stien hltana v uvoľnenom stave. Následkom toho sa hltan 

zužuje a tkanivo hltana, zvyčajne časť, ktorá sa nazýva mäkké podnebie, začne 

vibrovať z dôvodu zvýšeného prúdenia vzduchu a vyvoláva zvuk, ktorý sa nazýva 

chrápanie. U ľudí, ktorí pravidelne chrápu, existujú aj iné príčiny, ktoré prispievajú k 

vzniku chrápania, ako je zúžený hltan, úzky nos, zväčšené mandle, nadváha alebo 

poloha tela počas spánku. Chrápanie sa častejšie vyskytuje u fajčiarov a u ľudí, ktorí 

konzumovali alkohol.   

 

Ako Nozovent – sprej proti chrápaniu účinkuje? 

Pri používaní Nozoventu – spreja proti chrápaniu vytvárajú rastlinné oleje, ktoré sú 

súčasťou spreja, film na sliznici v zadnej časti podnebia a hornej časti hltana. Tento 

film tlmí vibrácie, ktoré sa vytvárajú v tkanive počas dýchania v spánku, a tým 

znižujú zvuk, ktorý vzniká pri chrápaní.  

Nozovent – sprej proti chrápaniu znižuje chrápanie a preventívne bráni vzniku 

spánkového apnoe (zástava dýchania počas spánku), ale nelieči aktuálny zdravotný 

problém so spánkovým apnoe.  

 

Návod na použitie  

 Pred každým použitím poriadne pretrepte fľašu.  

 Pootočte aktivátor, pozri šípku na viečku. 

 Zakloňte hlavu dozadu, držte vstrekovaciu dýzu v 90-stupňovom uhle, vložte 

ju do úst. 

  3 až 4-krát vstreknite do hornej časti hltana. 

  Zadržte dych po dobu 20 sekúnd. Nepite a nejedzte po aplikácii spreja.  

 Ak sa napijete alebo niečo zjete po aplikácii spreja, zopakujte celú procedúru.  

 Prehltnite alebo vypľujte akýkoľvek zvyškový sprej. 

 Po každej aplikácii utrite aktivátor do sucha.  



 

Uchovávanie 
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 – 25 °C.  

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.  

 

Čas použiteľnosti 

Pozrite údaj na fľaši alebo na kartónovej škatuľke. 

 

Tehotenstvo a dojčenie 

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom pred použitím spreja. 

 

Upozornenie 

Nozovent – sprej proti chrápaniu znižuje chrápanie, a tým preventívne bráni vzniku 

spánkového apnoe, ale nelieči spánkové apnoe. Spánkové apnoe je medicínsky stav, 

čo znamená, že u spiaceho dochádza počas spánku k zastaveniu dýchania rozličného 

trvania, často v kombinácii s chrápaním. Príznaky zahŕňajú výraznú únavu, bolesť 

hlavy, poruchy koncentrácie a depresiu. Ak po 2 týždňoch používania spreja 

chrápanie pretrváva a máte podozrenie, že trpíte spánkovým apnoe, ukončite liečbu a 

poraďte sa so svojím lekárom.  

 

Venujte pozornosť tomu, že Nozovent – sprej proti chrápaniu obsahuje japonský 

mätový olej (olej z mäty roľnej), ktorý obsahuje malé množstvo linalolu a limonénu. 

 

Zloženie: voda, glycerín (E 422), olivový olej, monoglyceridcitrát, slnečnicový olej, 

japonský mätový olej (olej z mäty roľnej), tokoferolacetát, monohydrát kyseliny 

citrónovej (E 472c), sorbitan draselný, kyselina askorbová (vitamín C), benzoan 

sodný, pyridoxíniumchlorid. 

 

75 ml, približne 40 aplikácií 

 

REGISTROVANÁ A KONTROLOVANÁ zdravotnícka pomôcka CE 

 

Výrobca: Pharmacure Health Care International AB, Kungsportsplatsen 1, 411 10 

Göteborg, Švédsko 

Dovozca pre SR: Pharmevid s.r.o., Kremnická 26, 851 01, Bratislava, Slovenská 

republika, www.pharmevid.sk 


