
 

 

Brukerveiledning på litauisk for 

 Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray  

(azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) 

 
 
 

Purkštuvo paruošimas 

Dymista 137 mikrogramai/50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas 

(suspensija) 
 

(Azelastino hidrochloridas/ Flutikazono propionatas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledningen er hentet fra litauisk pakningsvedlegg 
Tilsvarende norsk veiledning ligger nederst i dokumentet. 
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Meda AS 
Askerveien 61, Pb 194, NO-1371 Asker
Telefon: +47 66 75 33 00 
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3. Kaip vartoti Dymista nosies purškalą 

 
Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką.  
 
Tam, kad pasiekti pilną gydymo efektą, labai svarbu Dymista nosies purškalą vartoti reguliariai. 
 
Vengti kontakto su akimis. 
 
Vartojimas suaugusiesiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems) 

Rekomenduojama dozė yra po vieną išpurškimą į kiekvieną šnervę ryte ir vakare. 
 
Vartojimas vaikams 

Šis vaistas nerekomenduojamas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. 
 

Vartojimas pacientams, kurių inkstų ir kepenų funkcija sutrikusi 

Duomenų apie vaisto vartojimą pacientams, kurių inkstų ir kepenų funkcija sutrikusi nėra. 
 

Vartojimo metodas 
Dymista nosies purškalas vartojamas į nosį. 
Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą instrukciją ir vartokite tik taip, kaip nurodyta. 
 
Purkštuvo paruošimas 

 
1. Prieš vartojimą buteliuką apie 5 sekundes pakratykite, tada nuimkite apsauginį dangtelį (žr. 1 paveikslą).  
 
1 paveikslas  
 

 
 
 
2. Prieš Dymista nosies purškalą vartojant pirmą kartą, purkštuvą reikia pripildyti, papurškiant purškalo į orą. 
3. Užpildykite pompą, uždėdami du pirštus po vieną iš abiejų purkštuvo pompos pusių, o nykštį – ant 
buteliuko dugno. 
4. Pompą paspauskite žemyn ir atleiskite 6 kartus, kol pasirodys smulki dulksna (žr. 2 paveikslą). 
5. Dabar pompa pripildyta ir paruošta naudoti. 
 
2 paveikslas 
 



 
 
 
6. Jeigu Dymista nosies purškalo nevartojote ilgiau kaip 7 dienas, purkštuvą reikia pripildyti pakartotinai, kol 
vėl atsiras smulki dulksna. 
 
Purkštuvo naudojimas 

 
1. Prieš vartojimą buteliuką apie 5 sekundes pakratykite, tada nuimkite apsauginį dangtelį (žr. 1 paveikslą). 
2. Išsišnypškite nosį, kad šnervės taptų švarios. 
3. Galvą palenkite žemyn, kojų pirštų link. Galvos neatloškite. 
4. Vertikaliai laikydami buteliuką, atsargiai įkiškite purkštuvo galą į vieną šnervę. 
5. Kitą šnervę užspauskite pirštu, greitai vieną kartą paspauskite purkštuvą ir švelniai tuo pačiu metu 
įkvėpkite pro nosį (žr. 3 paveikslą). 
6. Iškvėpkite per burną. 
 
3 paveikslas  
 

 
 
 
7. Pakartokite tą patį su kita šnerve. 
8. Švelniai įkvėpkite ir neužverskite galvos atgal. Tokiu būdu apsisaugosite nuo vaisto patekimo į ryklę ir 
nemalonaus skonio burnoje (žr. 4 paveikslą). 
 
4 paveikslas 
 



 
 
 
9. Po kiekvieno vaisto pavartojimo nuvalykite purkštuvo viršūnę švaria servetėle arba nosine ir uždėkite 
apsauginį dangtelį. 
 
Svarbu, kad vaistą vartotumėte tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Turėtumėte vartoti tik tokią dozę, kokią 
rekomendavo gydytojas. 
 
Gydymo trukmė 
Dymista nosies purškalas tinka ilgalaikiam vartojimui. Gydymą reikia tęsti tol, kol yra alergijos  
simptomų. 
 
Ką daryti pavartojus per didelę Dymista nosies purškalo dozę? 

Jeigu į nosį papurškėte per daug šio vaisto, greičiausiai tai jums nesukels jokių sveikatos sutrikimų. Jei dėl to 
nerimaujate arba vartojote ilgą laiką didesnes dozes negu rekomenduojama, kreipkitės į gydytoją. Jeigu kas 
nors, ypač vaikas, atsitiktinai nurijo Dymista nosies purškalo, kiek galima greičiau kreipkitės į gydytoją ar 
artimiausios ligoninės priėmimo skyrių. 
 
Pamiršus pavartoti Dymista nosies purškalą 

Pavartokite nosies purškalą iškart tai prisiminę. Kitą dozę vartokite įprastu laiku. 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 
 
Nustojus vartoti Dymista nosies purškalą 

Nenustokite vartoti Dymista nosies purškalą, neatsiklausę gydytojo, kadangi dėl to gydymas gali būti 
nesėkmingas. 
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
 
4. Galimas šalutinis poveikis 

 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
 
Labai dažni (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 žmonių) 

 Kraujavimas iš nosies 
 

Dažni šalutinio poveikio simptomai (pasireiškia iki 1 iš 10 žmonių): 
 galvos skausmas; 
 kartus skonis burnoje, dažniausiai atsirandantis tada, kai atlošiate galvą atgal, purkšdami vaisto į nosį. Šis 

skonis turėtų išnykti, jeigu praėjus kelioms minutėms nuo vaisto pavartojimo išgersite kokio nors 
nealkoholinio gėrimo; 

 nemalonus kvapas. 
 
Nedažni šalutinio poveikio simptomai (pasireiškia iki 1 iš 100 žmonių): 



Norsk brukerveiledning 



Administrasjonsmåte 

Til nasal bruk. 

Les følgende instruksjoner nøye og bruk sprayen bare slik det er anvist. 

BRUKSANVISNING 

Klargjøring av sprayen 

1. Rist flasken forsiktig i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned, deretter skal 

beskyttelseshetten tas av (se figur 1). 

Figur 1 

 

2. Første gang sprayen skal brukes, må du klargjøre pumpen ved å sprute ut i luften. 

3. Klargjør pumpen ved å legge én finger på hver side av spraypumpen og plasser tommelen 

under flaskebunnen. 

4. Trykk ned og slipp 6 ganger inntil du ser en fin tåkesky (se figur 2). 

5. Nå er pumpen klargjort og klar til bruk. 

Figur 2 

 

6. Hvis nesesprayen ikke har vært brukt de siste 7 dager, må du klargjøre den på nytt ved å 

trykke pumpen ned og deretter slippe. 
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Bruk av sprayen 

1. Rist flasken forsiktig i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned, deretter skal  

beskyttelseshetten tas av (se figur 1). 

2. Puss nesen for å rense neseborene. 

3. Bøy hodet forover mot tærne dine. Ikke bøy hodet bakover. 

4. Hold flasken rett opp og ned og sett spraytuppen forsiktig inn i et nesebor. 5. Lukk det  

andre neseboret med en finger, trykk hurtig ned 1 gang og pust samtidig forsiktig inn (se 

figur 3). 

6. Pust ut gjennom munnen. 

Figur 3 

 

7. Gjenta i det andre neseboret. 

8. Pust forsiktig inn og bøy ikke hodet bakover etter at du har sprayet. Dette vil forhindre at 

legemidlet renner ned i halsen og gir en ubehagelig smak i munnen (se figur 4). 

Figur 4 

 



9. Tørk av tuppen på sprayen med en ren serviett eller klut etter bruk, og sett på 

beskyttelseshetten igjen. 

Det er viktig at du tar dosen slik legen har fortalt deg. Du skal bare dosere som legen har 

anbefalt deg. 

Varighet av behandlingen 

Dymista er egnet til langtidsbruk. Varigheten av behandlingen bør være i overensstemmelse 

med opplevelsen av allergisymptomer. 

Dersom du tar for mye av Dymista 

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye 

legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om 

legemidlet, kontakt lege eller apotek. 

Hvis du sprayer for mye av dette legemidlet inn i nesen er det usannsynlig at du får noen 

problemer. Hvis du er bekymret, eller hvis du har brukt høyere doser enn anbefalt over 

lengre tid, kontakt legen din. Hvis noen, særlig barn, utilsiktet drikker Dymista, kontakt lege 

eller nærmeste legevakt umiddelbart. 

Dersom du har glemt å ta Dymista 

Bruk nesesprayen med én gang du husker det, deretter skal du ta neste dose til vanlig tid. 

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Dymista 

Ikke avbryt behandlingen med Dymista uten å rådføre deg med legen din, da dette kan sette 

behandlingen i fare. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 

  


