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1. MIHIN MINUA KÄYTETÄÄN
Hei! Minä olen Albert, nenäsumute 
allergiseen nuhaan ja yhdessä 
teemme tämän! Tämä pullo 
sisältää luonnolisen, myrkyttömän 
koostumuksen joka hoitaa 
ja ehkäisee allergisen nuhan 
tehokkaasti, kuten heinänuha, 
siitepölyallergia, pöly ja eläinhilse.
Sisällän luonnollisen suolaliuoksen 
joka lievittää nenän limakalvon 
turvotusta, liman muodostumista 
ja helpottaa tukkoisuutta, 
jotta voit jälleen hengittää 
vapaasti. Aktiivinen ainesosa 
tarjoaa suojaavan kerroksen 
nenän limakalvoon, joka suojaa 
siitepölyltä, punkeilta ja muilta 
allergeeneiltä. Liposonit imevät 
itseensä ja inaktivoivat allergeenit.
 
2. MITEN MINUA KÄYTETÄÄN
Ravista minua ennen käyttöä. 
Pidä pullo pystysuorassa ja vie 
suuttimen kärki sieraimeen. Vain 
yhdellä tai kahdella suihkauksella 
aivastus häviää! Olen nopea, 
turvallinen ja tehokas ja autan 
sinua. Suihkauta kumpaankin 
sieraimeen 2-3 kertaa päivässä, 
kerran tai kahdesti, tarpeen 
mukaan. Minua sopii käyttää 3 
ikävuodesta lähtien.

Ensimmäinen käyttökerta:
Poista pullon korkki. Pumppaa 
pari kolme kertaa kunnes 

suihketta tulee ulos pullosta. 
Jos suihkutoiminto on tukossa 
(esimerkiksi jos suutin ei ole 
pystysuorassa), älä leikkaa pois 
pullon kärkeä, vaan purista 
muutaman kerran jotta suihke 
tulee ulos.

• Niistä nenäsi ennen 
käyttöä
• Poista pullon korkki
• Sulje yksi sierain 
sormella ja vie suuttimen 

kärki toiseen sieraimeen
• Suihkauta kerran tai 
pari
• Hengitä varovasti 
sieraimen kautta
• Toista menettely 

toisella sieraimella
• Puhdista pullo paperilla 
ja aseta korkki takaisin 
pulloon

   3. KÄYTÄ MINUA VAROEN
• Älä käytä minua pidempään 
kuin 30 päivää yhtäjaksoisesti
• Tähän mennessä 
yliherkkyysreaktioita ei olla 
havaittu. Jos allerginen reaktio 
esiintyy, lopeta käyttöni.
• Älä käytä minua vanhempiesi 
valvomatta
• Älä käytä minua 
nenäleikkauksen jälkeen.
• Älä käytä minua pakkauksen 
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Yliherkkyys
Tähän mennessä 
yliherkkyysreaktioita ei olla 
havaittu. Jos allerginen reaktio 
esiintyy, lopeta käyttöni.

Haittavaikutukset
Tunnettuja haittavaikutuksia ei 
ole jos käytät minua ohjeiden 
mukaan.

4. AINESOSAT
Amigel, Aqua demi,Aqua-
Cacteen, sitruunahappoliuos, 
Dermosoft 1388 ECO, Nano-
Lipobelle H-AECL, Suprasel Fine.

5. MINUN SÄILYTTÄMINEN
Säilytä minut alkuperäispak-
kauksessa kuivassa pimeässä 
paikassa huoneenlämmössä 
(15-25° C). Säilytettävä lasten 
ulottuvilta. Viimeinen käyttöpäivä 
on painettu pakkauksen pohjaan. 
Avaamisen jälkeen, älä käytä 
pidempään kuin 6 viikkoa.
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1. VAD JAG ANVÄNDES TILL
Hej på dig! Jag är ALBERT, 
den antiallergiska nässprayen 
och tillsammans gör vi det här! 
Denna flaska innehåller en 
sammansättning som lindrar 
sypmtom vid allergisk rinit, såsom 
hönsfeber, pollen, dammkvalster 
och djurmjäll. Jag innehåller en 
naturlig saltlösning som minskar 
svullnaden i nässlemhinnan 
och lindrar trägningen, så 
att du andas fritt igen. Den 
aktiva beståndsdelen lägger 
ett skyddande membranskikt i 
nässlemhinnan, vilket skapar en 
barriär mot pollen, dammkvalster 
och andra allergener, så att de inte 
passarerar. Lipomer absorberar 
och gör allergenerna inaktiva.
 
2. HUR DU ANVÄNDER MIG
Skaka mig före användning. 
Håll flaskan rakt upp och för in 
sprayflaskan i näsborrarna. Med 
endast en eller två sprayer så 
försvinner nysningarna! Jag är 
snabb, säker och effektiv och jag 
hjälper dig. Spraya varje näsborre 
2-3 gånger dagligen, en eller två 
gånger vid behov. Jag är lämplig 
att användas av barn i åldern 3 år 
och äldre.

Första användningen: Ta av locket 
från flaskan. Pumpa två till tre 
gånger tills det kommer vätska 
ur flaskan. Om sprutfunktionen 
är blockerad (t ex då munstycket 
inte hålls rakt upp), skär inte av 
spetsen på flaskan. Tryck istället 
ihop toppen några gånger tills det 
är fritt att spraya igen.

• Snyt näsan innan du 
börjar.
• Ta av locket från 
flaskan.
• Täpp igen en näsborre 
och för nässprayens 
spets i andra näsborren.
• Spraya en eller två 
gånger.
• Andas långsamt 
genom näsan.

• Repetera på den andra 
näsborren.
• Torka av flaskan med 
en bit papper och 
sätt tillbaka locket på 
flaskan.

   3. VAR FÖRSIKTIG MED 
MIG
• Använd mig inte i mer än 30 
dagar.
• Hittills är inga överkänsliga 
reaktioner på mina ingredienser 
rapporterade, men om det skulle 
uppstå måste du sluta att använda 
mig.
• Använd mig inte utan närvaro av 
någon av dina föräldrar.
• Använd inte mig efter en 
näsoperation.
• Använd mig inte efter det 
utgångsdatum som anges på 
förpackningen

Överkänslighet
• Hittills är inga överkänsliga 
reaktioner på mina ingredienser 
noterade, men om det skulle 
uppstå måste du sluta använda 
mig.

Biverkningar.
Det finns inga kända biverkningar 
när jag används enligt 
instruktionerna.

4. MINA INGREDIENSER
Amigel, Aqua demi, 
AquaCactene, Citronsyra
syra-lösning, Dermosoft 1388 
ECO, Nano-
Lipobelle H-AECL, Suprasel Fine.

6. YHTEYSTIETONI
Kaikki minuun liittyvät kysymyket 
tulee lähettää jakelijalle. 
Lisätietoja löytyy sivustolta www.
kidsner.fi. 

Olen lääketieteellinen laite, lue 
pakkausselosteeni ennen käyttöä.
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5. HUR SKA JAG LAGRAS?
Förvaras vid rumstemperatur 
(15-25 °) på en torr, mörk plats i 
originalförpackningen. Förvaras 
utom räckhåll för små barn. Mitt 
utgångsdatum är tryckt på botten 
av lådan.
Använd mig inte längre än 6 
veckor efter öppnandet.

6. MIN KONTAKTINFORMATION
Alla frågor om mig kan skickas till 
distributören. För mer information 
om mig, besök www.kidsner.dk

Jag är en medicinsk utrustning, läs 
min bipacksedel före användning.

Distrubutör  
TMOS Pharma AS 

Camilla Colletts veg 31

2407 Elverum Norge
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Lue tämä pakkausseloste 
huolellisesti ennen käyttöä. 
Älä heitä pois pakkausse-
lostetta, se sisältää tärkeitä 
tietoja.

Läs igenom denna bruksan-
visning innan du använder 
mig. Kasta inte bilagan ef-
tersom den innehåller viktig 
information.

10ml0-3

10ml0-3
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5. HVORDAN OPPBEVARE 

MEG

6. MINE KONTAKT-

OPPLYSNINGER

1. HVA JEG BRUKES TIL
Hei på deg! Jeg er ALBERT, den 
anti-allergiske nesesprayen og 
sammen skal vi klare dette!  Denne 
flasken inneholder en naturlig 
sammensetning som lindrer 
symptomer ved allergisk rhinitt 
som høysnue, pollen, husstøvmidd 
og dyreflass.  Jeg inneholder 
en naturlig saltoppløsning, som 
reduserer svelling i neseslimhinnen 
og lindrer fortetting, som tillater 
deg å puste fritt igjen.  Den 
aktive ingrediensen tilfører et 
beskyttende lag på membran 
til neseslimhinnen, som lager en 
barriere mot pollen, husstøvmidd 
og andre allergener slik at de ikke 
passer. Lipomer absorberer og 
gjør allergener inaktive.
 
2. HVORDAN BRUKE MEG
Rist meg før bruk.  Hold flasken 
rett opp og før tuppen inn i 
neseboret.  Med en eller to 
sprayer, går nysingen sin vei!  Jeg 
er rask, trygg og effektiv og jeg vil 
hjelpe deg.  Spray hvert nesebor 
2-3 ganger hver dag, en eller to 
ganger, som anbefalt.  Jeg passer 
til å bli brukt av barn fra 3 år og 
oppover.

Første bruk: Fjern hetten fra 
flasken.  Pump to-tre ganger til 
spray spruter ut av flasken. Hvis 
sprayfunksjonen er blokkert (f.eks. 
fordi dysen ikke holdes rett opp), 
må du ikke kutte av tuppen.  Klem 
da heller noen ganger til rett opp 
i luften til sprayen kommer ut i 
luften.

• Blås nesen før du setter 
i gang
• Fjern hetten fra flasken 
• Klem igjen det ene 
neseboret og før tuppen 
på nesesprayen inn i det 
andre neseboret.
• Spray en eller to 
ganger
• Pust sakte inn gjennom 
nesen

• Repeter på det andre 
neseboret
• Tørk av flasken med et 
papir og sett hetten på 
flasken.

   3. VÆR FORSIKTIG MED 
MEG
• Det er ikke anbefalt å 
bruke meg lenger en 30 dager 
sammenhengende.  
• Til dags dato, er ingen 
hypersensitive reaksjoner på mine 
ingredienser notert, men om det 
skulle inntreffe må du slutte å bruke 
meg.
• Ikke bruk meg uten at en av dine 
foreldre er til stede.
• Du må ikke bruke meg etter en 
neseoperasjon.
• Og ikke bruk meg etter 
utløpsdatoen som står på pakken
Hypersensitivitet
• Til dags dato, er ingen 
hypersensitive reaksjoner på mine 
ingredienser notert, men om det 
skulle inntreffe må du slutte å bruke 
meg.

Bivirkninger.
Det er ingen kjente bivirkninger, 
når jeg brukes slik instruksene viser 
deg.

4. MINE INGREDIENSER
Amigel, Aqua demi, Aqua-
Cacteen, Sitronsyre
syreoppløsning, Dermosoft 1388 
ECO, Nano-Lipobelle H-AECL, 
Suprasel Fine.

5. HVORDAN OPPBEVARE MEG
SOppbevares i romtemperatur 
(15-25°) på et tørt, mørkt sted 
i originalesken.  Oppbevares 
utilgjengelig for små barn.  Min 

INDEHOLDER FØLGENDE 
INSTRUKTIONER

1. ANVEND MIG TIL

2. HVORDAN ANVENDES 

JEG

3. VÆR FORSIGTIG MED 

MIG

4. HVAD INDEHOLDER JEG

5. HVORDAN OPBEVARES JEG

6. MINE KONTAKT 

OPLYSNINGER

1. ANVEND MIG TIL
Hej med dig! Jeg er ALBERT, 
næsesprayen mod allergisk rhinitis 
og sammen klarer vi  det! Denne 
flaske indeholder en naturlig, ikke-
giftig sammensætning, der lindrer 
symptomer ved allergisk rhinitis, 
såsom høfeber, pollen, allergi 
mod husstøvmider og dyreskæl. 
Jeg indeholder en naturlig 
saltvandsløsning, der reducerer 
hævelse i næseslimhinden og 
lindrer tæthed i næsen, så du kan 
trække vejret frit igen. Den aktive 
ingrediens lægger et beskyttende 
lag på næseslimhinden, 
som skaber en barriere mod 
pollen, husstøvmider og andre 
allergener, så de ikke kan passere. 
Liposomerne absorberes og gør 
allergenerne inaktive.
 
2. HVORDAN ANVENDES JEG
Ryst mig før brug. Hold flasken 
opret og før spidsen ind i 
næseboret. Med et eller to sprøjt, 
går nyset sin vej! Jeg er hurtig, 
sikker og effektiv, og jeg vil hjælpe 
dig. Spray hver næsebor 2-3 
gange daglig, en eller to gange 
som anbefalet. Jeg er egnet til at 
blive brugt af børn i alderen 3 år 
og derover.

Første gang: Fjern hætten fra 
flasken. Pump to til tre gange for 
at sprøjte lidt ud af flasken. Hvis 
sprøjtefunktionen er blokeret 
(f.eks. Fordi dysen ikke holdes lige 
op), skal du ikke skære spidsen 
av. Tryk derefter nogle gange op 
til luften, indtil sprayen kommer i 
luften.

• Puds næsen før du starter
• Fjern hætten fra flasken
• Luk det ene næsebor 
med din finger og før 
spidsen af næsesprayen 
ind i det andet næsebor.
• Spray en eller to gange
• Træk vejret langsomt 
gennem næsen
• Gentag på det andet 
næsebor

• Tør flasken med et 
stykke papir, og sæt 
hætten på flasken.

   3. VÆR 
FORSIGTIG MED MIG

• Det anbefales ikke at bruge mig 
i mere end 30 sammenhængende 
dage.
• Hidtil er der ikke registreret 
overfølsomhedsreaktioner på mine 
ingredienser, men hvis det skulle 
opstå, skal du stoppe med at bruge 
mig.
• Brug mig ikke uden en af dine 
forældres tilstedeværelse.
• Brug mig ikke efter en 
næseoperation.
• og brug ikke mig efter den 
udløbsdato, der er angivet på 
pakningen

Overfølsomhed
• Hidtil er der ikke registreret 
overfølsomme reaktioner på mine 
ingredienser, men hvis det skulle 
opstå, skal du stoppe med at bruge 
mig.

Bivirkninger.
Der er ingen kendte bivirkninger, 
når jeg bruges som indlægssedlen 
foreskriver

4. MINE INDHOLDSSTOFFER
Amigel, Aqua demi, 
AquaCactene, Citronsyre
syreopløsning, Dermosoft 1388 
ECO, Nano-
Lipobelle H-AECL, Suprasel Fine.

5. HVORDAN JEG SKAL 
OPBEVARES
Opbevares i rumtemperatur 
(15-25°) på et tørt, mørkt sted 
i original æsken.  Opbevares 

utløpsdato er printet på bunnen 
av esken.

Brukes ikke lengere enn 6 uker 
etter åpning.

6. MINE KONTAKT-
OPPLYSNINGER
Alle spørsmål om meg kan 
sendes til distributøren.  For mer 
informasjon om meg vennligst 
besøk www.kidsner.no

Jeg er et medisinsk utstyr, les 
pakningsvedlegget mitt før bruk.

Distributør  
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2407 Elverum Norge
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utilgængeligt for små børn. Min 
udløbsdato er skrevet  i bunden af 
æsken.
Efter åbning, kan anvendes i op til 
6 uger.

6. MINE KONTAKT 
INFORMATIONER
Alle spørsmål om mig kan 
sendes til distributøren.  For mere 
information om mig, se venligst 
www.kidsner.dk

Jeg er et medicinskteknisk 
produkt, læs min indlægsseddel 
inden brug.

Forhandler  
TMOS Pharma AS 

Camilla Colletts veg 31

2407 Elverum Norge

www.kidsner.dk 

  Producent
Peters Krizman AG

Schweizergasse 20

CH-8001 Zurich

Schweiz 
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Vennligst les denne bruker-
veiledningen før du bruker 
meg.  Kast ikke vedlegget, 
da dette inneholder viktig 
informasjon.

Læs venligst denne brugs-
anvisning, før du bruger 
mig. Gem brugsanvisningen 
da den indeholder vigtige 
oplysninger.

ALBERT                          NÆSESPRAYEN SOM LINDRER ALLERGI
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