
Irygator do intensywnego oczszczania nosa i płyn do 
płukania jamy nososwej 

	 ●	 Usuwa zabrudzenia i alergeny oraz wypłukuje wydzieliny  
  z jamy nosowej

	 ●	 Może zapobiegać przeziębieniom i alergiom 

	 ●	 Optymalnie przygotowuje do inhalacji z inhalatorem  
  PARI SINUS
 
PARI MONTESOL 
Irygator do intensywnego oczyszczania nosa  
Numer artykułu: 177G1012 
	 ●	 Nieduży i poręczny 
	 ●	 Łatwy w użyciu 
	 ●	 Może być dezynfekowany

PARI MONTESOL Płyn do płukania jamy nosowej 
Numer artykułu: 177G1020 
 ● Stężony roztwór zawierający solankę z  
  niemieckich Alp

	 ●	 Dozownik zapewnia odpowiednią dawkę  
  roztworu do uzyskania roztworu izotonicznego

	 ●	 Łagodzący efekt dekspantenolu 
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Wskazówki dotyczące skutecznego i delikatnego  
płukania jamy nosowej

Jamę nosową można płukać na wiele różnych sposobów: 
od wciągania wody z dłoni po stosowanie irygatora opraco-
wanego specjalnie do tego celu.  Przy wyborze właściwego 
irygatora należy wziąć pod uwagę: 

	 ●	 czy jest on wygodny i łatwy w użyciu?  

	 ●	 czy można go dezynfekować, aby utrzymać  
  wysoki poziom higieny? 

Na rynku dostępne są różne produkty i roztwory soli, które 
w celu uniknięcia podrażnień, powinny być mieszane z letnią 
wodą lub rozcieńczane. Przy wyborze właściwego roztworu 
warto pamiętać o następujących kwestiach:

	 ●	 Izotoniczny roztwór soli (o stężeniu soli takim,  
  jak w płynach ciała) nie podrażnia błon śluzowych.

	 ●	 W przypadku używania soli w saszetce należy zadbać,  
  by sól została całkowicie rozpuszczona przed użyciem.

	 ●	 Niektóre roztwory zawierają rozpuszczone sole.  
  W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji wystarczy  
  je jedynie rozcieńczyć.

	 ●	 Płyn do płukania jamy nosowej PARI MONTESOL  
  dodatkowo zawiera dekspantenol, który wspiera  
  dobroczyne działanie preparatu.

www.pari.com

PARI MONTESOL 

SKUTECZNY I DELIKATNY

W Internecie na YouTube  
można obejrzeć film 

instruktażowy pokazujący 
właściwy sposób używania  

PARI MONTESOL 



PŁUKANIE JAMY NOSOWEJ – WIELE KORZYŚCI

Korzyści z płukania jamy nosowej

Przepłukiwanie jamy nosowej nazywane też irygacją to metoda 
stosowana od bardzo dawna. Czynność ta jest integralną 
częścią liczącej tysiące lat tradycji jogi i jest powszechnie prakty-
kowana przez joginów na całym świecie. 

Przepłukiwanie jamy nosowej soli zazwyczaj wykonywane za 
pomocą irygatora i roztworu soli jest ogólnie uznawane za 
skuteczny i dobrze tolerowany sposób: 

	 ●	 usuwania zabrudzeń i alergenów, 

	 ●	 usuwania nadmiaru wydzieliny z jamy nosowej, 

	 ●	 nawilżania suchej śluzówki jamy nosowej, 

	 ●	 usuwania rozległych strupów po zabiegu  
  chirurgicznym,

	 ●	 zapobiegania i łagodzenia symptomów  
  przeziębienia,

	 ●	 optymalnego przygotowania do terapii z  
  urządzeniem PARI SINUS.

Zapobieganie i łagodzenie symptomów przeziębienia
 
Alergeny, takie jak pyłki traw i kwiatów, oraz ogólne zanieczy-
szczenia, takie jak cząstki stałe pochodzące ze spalin i pyłów, 
mogą negatywnie wpływać na naturalne oczyszczanie śluzówki 
jamy nosowej. Brak przeciwdziałania może prowadzić do  
alergii i objawów podobnych do przeziębienia.

Przepłukiwanie jamy nosowej raz lub dwa razy na dobę 
pozwala usunąć wszelkie takie zabrudzenia i alergeny oraz 
wypłukać wydzieliny, a jednocześnie nawilżyć błonę śluzową 
nosa. W konsekwencji pomaga to w utrzymaniu zdolności 
oczyszczania się śluzówki nosa.

W ten sposób można też zapobiegać przeziębieniom oraz 
łagodzić już odczuwalne objawy podobne do przeziębienia.

Leczenie przewlekłego zapalenia zatok
 
Skuteczne leczenie przewlekłego zapalenia zatok często nie 
jest możliwe za pomocą samego przepłukiwania.

Jednak przepłukiwanie może pomagać oczyszczać drogi 
prowadzące do ujść – małych otworów między jamą nosową 
a zatokami przynosowymi. Jest to idealne przygotowanie do 
leczenia zapalenia zatok za pomocą inhalatora PARI SINUS.

PARI SINUS to wyjątkowy inhalator do leczenia zapalenia 
zatok, który przekształca roztwory soli oraz leki przepisane na 
zapalenie zatok w delikatną mgiełkę (aerozol). 

Wyjątkowość aerozolu wytwarzanego przez nebulizator PARI 
SINUS polega na jego pulsacji, dzięki której roztwór soli lub 
lek zostaje skutecznie dostarczony do zatok przynosowych.  

Aby aerozol skutecznie został dostarczony do zatok przyno-
sowych, musi przejść przez ujścia. Przepłukiwanie jamy  
nosowej przed zastosowaniem inhalatora PARI SINUS  
w zasadniczym stopniu oczyszcza  
drogę do tych ujść. 

W Internecie na YouTube 
można obejrzeć film 

instruktażowy pokazujący
właściwy sposób używania  

inhalatora PARI SINUS w 
leczeniu zapalenia zatok.


