
Храпсон® спрей назальний 30мл (ml) 

Інструкція із застосування 

Інструкція із застосування містить важливу інформацію для споживача: уважно прочитайте перед використанням. 

Храпсон® є медичним виробом. Відпускається без рецепту. Для отримання повноцінного ефекту, виріб необхідно 

використовувати відповідно до показань інструкції із застосування. При необхідності зберігайте інструкцію із 

застосування для подальшого ознайомлення. За додатковою інформацією та порадами зверніться до лікаря та/або 

фармацевта. 

Склад: Полісорбат 80, гліцерин 85%, хлорид натрію, натрію едетат, вода очищена, сорбат калію 0,15%. 

Що викликає храп? 

Найпоширенішою причиною храпу є значне послаблення м’язів горла та навколо нього. Під тиском повітря, що 

вдихається та видихається, послаблені м’язи, піднебінний язичок і піднебіння починають вібрувати. Шум, викликаний 

цими вібраціями, називається храпом. 

Як працює Храпсон®? 

Полісорбат 80 в комплексі з гліцерином – зволожують, пом’якшують, обволікають та захищають слизову оболонку 

носоглотки. Крім цього полісорбат 80 пролонгує дію виробу. Гліцерин, як осмотично активна речовина, має 

протинабрякову дію. Сольовий розчин хлориду натрію припіднімає м’яке піднебіння та покращує тонус м’язів. Таким 

чином, Храпсон® забезпечує м’яку протинабрякову дію, пом’якшує слизову оболонку носоглотки та підтягує м’язи 

горла, полегшуючи симптоми храпу. Пролонговане зволоження запобігає пересиханню носоглотки під час сну. 

Показання: храп, сухість в носоглотці. 

Дозування та спосіб застосування: Храпсон® необхідно застосовувати кожен вечір перед сном, протягом не менш ніж 

2 тижні.  

Перед першим використанням натисніть на два маленькі бокові крила дозатора кілька разів щоб добитися регулярної 

подачі спрею. Повторіть процедуру, якщо виріб не застосовувався протягом тривалого часу. Виріб рекомендовано для 

індивідуального використання. Перед застосуванням вимийте руки.  

1. Збовтайте виріб. 

2. Зніміть ковпачок з накінечника дозатора. 

3. Злегка нахиліть  голову назад і вставте накінечник дозатора в ніздрю, притискаючи іншу ніздрю, щоб перекрити її.  

4. Швидко і міцно натисніть на два маленькі бокові крила дозатора, щоб вприснути спрей в ніздрю. Ви повинні відчути 

потрапляння рідини в носоглотку (на задню стінку горла). Натисніть повторно 4-6 раз. 

5. Повторіть всю процедуру з іншою ніздрьою. 

6. Після закінчення процедури закрийте ковпачком накінечник дозатора. 

Після застосування Храпсон® необхідно утриматись від вживання рідини та їжі.  

Храпсон® можна використовувати тривалий час.  

Храпсон® не є засобом від зупинки дихання під час сну (апное)! Проконсультуйтеся з лікарем у випадку наявності 

симптомів апное. 

 Увага: зберігайте Храпсон® в недоступному для дітей місці. Не використовуйте виріб після закінчення терміну 

придатності та/або якщо виріб перед першим відкриттям був пошкоджений, та/або немає цілісності 

упаковки. Не залишайте використаний виріб у навколишньому середовищі після використання.  

Протипоказання: не використовуйте виріб у разі відомої гіперчутливості або несумісності хоча б з одним із компонентів 

виробу. Ніяких досліджень дії виробу під час вагітності та при годуванні груддю не проводилося. Перш ніж 

використовувати виріб у вагітних та при годуванні груддю зверніться до лікаря. 

Побічні ефекти: на сьогоднішній день немає ніяких повідомлень про побічні ефекти при правильному використанні 

виробу. У разі виникнення проблем під час застосування припиніть використання виробу та зверніться до лікаря. 

Умови зберігання: зберігати при температурі від 5°C до 25°C. Термін придатності стосується виробу, 

який належним чином зберігається у закритій упаковці. 

Упаковка: Храпсон® спрей назальний, 30 мл (ml).  

Термін придатності: 36 місяців. 

Дата останнього перегляду: грудень 2020.  

 Виробник:  

«ТаннерМедико А/С», ДТЮ Сайнс Парк, Агерн Алле, 1, ДК-2970, Хорсхольм, Данія. 

TannerMedico A/S, DTU Science Park, Agern Alle, 1, DK-2970, Horsholm, Denmark. 
Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Медична компанія «Медікус», Україна, 02100, м. Київ, вул. Бажова, 12. 

E-mail: hrapson@medicus.kiev.ua 
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