
NAZEX 
 Nasal Spray 

 
Composition: 
Sodium Chloride 0.74% W/V, Benzalkonium Chloride, Monobasic Dihydrate Sodium 
Phosphate, Dibasic Sodium Phosphate, Cremophor RH 40, Sodium Edetate, Purified 
Water. 
 
Therapeutic Activity: 
Nasal irrigation solution 
 
Indications: 
Nazex is used for cleansing and removing nasal secretion  
 
When should not this preparation be used: 
Nazex is contraindicated in patients with known or suspected hypersensitivity to any 
of the product components. 
 
Precautions: 
After nasal surgery or if there is a nasal injury, medical clarification is required before 
using the product,particularly if another nasal medication for local application is being 
used simultaneously.   
 
Do not use this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have any drug allergies. 
 - If you are pregnant or breast feeding. 

 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Nazex, some side effects may occur during the 
course of treatment such as: 
Stinging, sneezing, increased nasal discharge, and salty taste may occur. If any of 
these effects persist or worsen, notify your physician. Tell your physician 
immediately if frequent nosebleeds occurs. If you notice any other effects not listed 
above, contact your physician or the pharmacist. 
 

Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished 
treatment with another medicine inform your physician in order to prevent hazards or 
lack of efficacy resulting from drug interactions. Especially when using other nose 
sprays, decongestants (e.g. Pseudoephedrine)  
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and 

take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not use your medication in the dark, always read the label and make sure you    
    are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 



 
Dosage and Administration: 
- When using the spray bottle for the first time, press the pump several times until you 

obtain a normal spray before inserting it into the nostril, the spray bottle is then 
ready for use. 

- Insert the nozzle into the nostril, spray while breathing in. Repeat the same 
procedure in the other nostril.  

- One to two sprays in each nostril, several times a day, depending on the case. 
- Clean the nozzle after use.   
- Do not share this medication with others, doing so may increase infection. 
  
Storage: 
- Store at a temperature between 15 – 30 °C, protect from heat. 
- Do not use the medicine after 30 days of opening the bottle. 
 
Presentation: 
A plastic bottle of 15 ml solution. 
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  نازكس
  بخاخ لألنف

 
  

  :التركيبة الدوائية
فوسفات  و احادي القاعدة بنزالكونيوم ، فوسفات الصوديوماللوريد ، ك حجم/ وزن % 0.74ملح صناعي 

  .ء نقيالصوديوم و ماايت ديتإ،RH 40كريموفور ثنائي القاعدة، الصوديوم 
  

  :الفاعلية العالجية
  .محلول مرطب لألنف

  
  :االستعماالت

  .                                  األنف لتنظيف و إزالة إفرازات زكسيستعمل نا
  

  :العالجهذا استعمال  متى يمنع
  .أو متوقعة إلحدى مركبات المستحضر للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة نازكسيمنع استخدام 

  
  : االحتياطات

يح امكانية استعمال المستحضر في األنف، فيجب توض بعد إجراء عملية لألنف أو في حال وجود جرح
  .طبيب قبل االستخدام، خاصة إن كان دواًء موضعياً آخر لألنف يتم إستخدامه في نفس الوقتالمن قبل 

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .أي نوع من الحساسيةمن  ذا كنت تعانيإ -
 .إذا كنت حامال أو مرضعة -
  

  :الجانبية األعراض
قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة ،  للنازكسالمرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة
  :، مثلالعالج

إحدى تلك األعراض أو  ثاستمر حدوإن . طعم ملوحة في إفرازات األنف و ةاديز ،ساعط ،دغحدوث ل
أّي  تإن الحظ. رمتكرنزف أنفّي  أعلم طبيبك على الفور في حال حدوث. ساءت، اعلم طبيبك بذلك

  .، اعلم طبيبك أو الصيدالنيأعاله مذكورة غيرأخرى  تأثيرات
  

  :التفاعالت بين االدوية
اعلم طبيبك بذلك  آخرانتهيت مؤخراً من العالج بدواء  في نفس الوقت أواً آخراً تستخدم دواءكنت  إذا
خاصة عند إستعمال بخاخات . األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  تجنب المخاطر أو قلةل

  ).مثل بسيدوفيدرين(أنف أخرى، مزيالت االحتقان 
  

  :لتجنب التسمم
  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  احفظ. 1
تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية  ذاا. 2

  .المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤاول ال تح. 3
  .الدواء المناسب ستخدمدواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك ت تستخدم ال. 4
   .الدواء بعد هذا التاريخ تستخدمتأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال . 5



 تجنب. 6  .لتخزينخالل فترة ا الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء 
  

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
  للمرة االولى، إضغط البخاخ عدة مرات  حتى تحصل على بخة طبيعية قبل ة خالبخاعند استخدام العبوة  -

  .جاهزة لالستعمالالبخاخة وضعه في فتحة األنف، حيث تكون العبوة    
  .األخرى العملية في فتحة األنفكرر . ش المحلول مع استنشاق الهواءرضع الفوهة في فتحة األنف، و -
  .يرش مرة إلى مرتين في كل فتحة عّدة مرات يومياً تبعاً للحالة -
  .نظف الفوهة بعد االستعمال -
  . ال تقم بمشاركة اآلخرين بإعطائهم هذا الدواء، الن هذا العمل قد يزيد من االصابة -
 

  :التخزين
  .، بعيداً عن الحرارة م 30 – 15احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين  -
  .يوم من تاريخ فتح العبوة 30ال تستخدم الدواء بعد  -
  

  :العبوة
   .مل محلول 15الستيكية تحتوي على ب علبة
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