
Használati útmutató  

CARREVIR® orrspray  

Milyen típusú készítmény a Carrevir orrspray?  

A Carrevir egy orrspray, mely védő filmbevonatot képez az orrnyálkahártyán a megfázást okozó 
vírusok ellen, ezáltal a szervezet természetes védekezését támogatja.  
A Carrevir vírus okozta influenzaszerű megbetegedések megelőzésének, illetve kezelésének 
támogatására ajánlott.  
Emellett a Carrevir az orrnyálkahártya kiszáradásának megelőzésére, illetve fenntartó 
nedvesítésére is alkalmazható.  
Használata felnőttek és egy éven felüli gyermekek számára javasolt.  
A Carrevir tartósítószer-mentes készítmény. Steril szűrő biztosítja az oldat tisztaságát még 
többszöri használat után is.  

Mit tartalmaz a Carrevir orrspray?  

A Carrevir orrspray átlátszó, színtelen, viszkózus (sűrűn folyós), szagtalan oldat.  
Összetétel (1 ml oldat): 1,2 mg ióta-karragén (Carragelose®), 0,4 mg kappa-karragén, nátrium-klorid, 
tisztított víz.  

Mi jellemzi a Carrevir orrspray-t?  

A közönséges náthát legtöbbször vírusok okozzák. Ezek a vírusok leggyakrabban az orrüregen 
keresztül fertőznek. Ha a vírusok bejutnak az orrüregbe, megtapadnak a nyálkahártyán és 
megfertőzik a nyálkahártya sejtjeit, ahol szaporodnak és elterjednek. Ez pedig a szokásos 
megfázásos tüneteket eredményezi: orrdugulás vagy orrfolyás, torokfájás és/vagy fejfájás, köhögés 
stb. A betegség kezdeti fázisában gyakran nehéz biztonsággal különbséget tenni a megfázás és az 
influenza között. Ez utóbbi akár súlyos megbetegedést is okozhat, ezért a pontos diagnózis 
felállításához kérjen orvosi segítséget.  
Az orrnyálkahártya fiziológiai nedvessége támogatja a test természetes védekezését a vírusokkal 
és a környezeti hatásokkal szemben. Az orr szűrő funkcióját – azt a képességét, hogy a belélegzett 
levegőből visszatartja a szilárd (vírus, por, stb.) részecskéket – csak jól működő és egészséges 
csillós hámmal beborított és nedvesen tartott orrnyálkahártya segítségével tudja ellátni.  
Az orrnyálkahártya kiszáradását és irritációját okozhatja a levegő szennyezettsége vagy gyakori 
tartózkodás alacsony relatív páratartalmú helyiségekben, mint például fűtött vagy légkondicionált 
szobák, autó, vonat vagy repülőgép. Mindkét tényező – a levegő szennyezettsége és alacsony 
páratartalma – okozhatja az orrnyálkahártya kiszáradását.  
A Carrevir Carragelose®-t, tengeri vörös algából nyert hatóanyagot tartalmaz. A Carragelose® kettős 
hatással rendelkezik:  
• A Carrevir egy védő bevonatot képez a megfázást okozó vírusok ellen. Közönséges megfázást és 
influenzaszerű megbetegedéseket számos vírus okozhat, mint például a rinovírus és a koronavírus. 
A Carragelose® beburkolja ezeket a vírusokat, így megakadályozva azok nyálkahártyához történő 
tapadását. Ezáltal csökkenti a légutak fertőzéséért felelős vírusok szaporodását és terjedését. Az 
influenzaszerű betegségeket okozó vírusokhoz hasonlóan a Carragelose® nem specifikus, 
vírusokat csapdába ejtő tulajdonsága laboratóriumi körülmények között a SARS-CoV-2 
esetében is kimutathatónak bizonyult. Így a Carrevir, még ha nem is tudja a SARS-CoV-2 által 
okozott fertőzést teljesen megelőzni, a vírusterjedés és a fertőzés kockázatát jelentősen 
csökkentheti. • A Carrevir orrspray egy védő nedvesítő filmréteget képez az orrnyálkahártyán. A 
Carragelose® hatásának köszönhetően ez a filmréteg hosszú ideig megmarad az orr 
nyálkahártyáján és fizikai akadályt képez a külső behatásokkal szemben. Ez a nedves filmréteg 
támogatja a szervezet természetes védekezését a felső légutakat megfertőző vírusok ellen.  
 

Alkalmazási területek – Mikor ajánlott a Carrevir orrspray használata?  

A Carrevir vírus okozta légúti fertőzések megelőzésére, illetve támogató kezelésére ajánlott.  



A Carrevir orrspray lerövidíti az influenzaszerű megbetegedések lefolyási idejét és enyhíti a 
megfázásos tünetek súlyosságát. A Carrevir csökkenti az új fertőzések kialakulását, valamint 
a vírus okozta megfázásos tünetek kiújulását.  
Emellett a Carrevir az orrnyálkahártya kiszáradásának megelőzésére, illetve fenntartó 
nedvesítésére, ezáltal a száraz vagy irritált orrnyálkahártya okozta panaszok megelőzésére és 
támogató kezelésre is alkalmazható.  

Adagolás és az alkalmazás módja  

Hogyan és milyen gyakran kell alkalmazni a Carrevir orrspray-t?  
A megfázás első tüneteinek (pl.: torokfájás, orrviszketés vagy orrfolyás stb.) megjelenésekor 
legalább napi három befújás javasolt orrnyílásonként. A kezelést a megfázás első tüneteinek 
megjelenése után a lehető leghamarabb el kell kezdeni és a tünetek csillapodásáig javasolt folytatni. 
Amennyiben a panaszok egy hét után sem enyhülnek, illetve láz esetén forduljon orvoshoz.  
Az orrnyálkahártya nedvesen tartásához napi néhány befújás javasolt, az egyedi igényeknek 
megfelelően.  
• A készítmény első alkalmazása előtt vegye le a védőkupakot és szükség szerint nyomja le többször 
az adagolópumpát, amíg egyenletes permet nem távozik belőle. Ezt követően a Carrevir orrspray 
készen áll a használatra.  
• A sérülések megelőzése érdekében az adagolópumpát óvatosan vezesse az orrüregbe. Használat 
közben a tartályt tartsa függőlegesen.  
• Használat utána helyezze vissza a védőkupakot az adagolópumpára.  
 

Mikor NE alkalmazza a Carrevir orrspray-t?  

Amennyiben ismert túlérzékenysége van a készítmény bármely összetevőjére.  

Lehetséges mellékhatások  

Ez idáig a nagyon ritkán előforduló túlérzékenységi reakciókon kívül, mint például orrvérzés a 
készítmény egyéb mellékhatásai nem ismertek.  
Gyógyszerkölcsönhatások nem ismertek.  
Egyéb készítményekkel történő kölcsönhatásokra vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek.  

Különleges figyelmeztetések  

A Carrevir helyileg fejti ki hatását, a Carragelose® nem szívódik fel az orrnyálkahártya sejtjein 
keresztül.  
A Carrevir orrspray terhesség és szoptatás alatt is használható.  
A tünetek huzamosabb fennállása esetén mindenképpen keresse fel orvosát.  
Ha a Carrevir használata során bármilyen mellékhatást tapasztalna, kérjük forduljon egészségügyi 
szakemberhez, és jelentse az információt a helyi forgalmazónak, a gyártónak, vagy a helyi 
egészségügyi hatóságnak.  
Higiéniai okokból, illetve a fertőzések terjedésének elkerülése érdekében egyazon orrspray tartályt 
mindig csak egy és ugyanaz a személy használja.  
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!  

További információk  

A Carrevir orrspray hosszabb ideig is használható. Nem áll fenn a függőség vagy a túladagolás 
kockázata.  
A Carrevir klinikailag vizsgált orvostechnikai eszköz/gyógyászati segédeszköz.  
A Carrevir nem rendelkezik orrdugulás elleni hatással.  
A Carrevir nem tartalmaz fájdalomcsillapítót/érzéstelenítőt, tartósítószert, állati eredetű összetevőt 
vagy üvegházhatású gázokat.  
A Carrevir laktóz- és gluténmentes, cukorbetegek is használhatják.  

 

 



Csomagolás  

20 ml oldat adagolópumpával ellátott 20 ml-es üvegtartályban; 1 befújás = 0,14 ml oldat (összesen 
142 befújás).  

Eltarthatóság  

Gyártástól számított 36 hónap.  
A különleges szűrőrendszernek köszönhetően az oldat többszöri használat után is megőrzi 
sterilitását.  
A Carrevir a dobozon vagy a címkén jelzett időpontig használható.  

Tárolási előírás  

Fénytől védve, 5°C és 30°C között tárolandó.  

Gyártó  

Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Strasse 5, D-23562 Lübeck, Németország  

Forgalmazó  

Sager Pharma Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.  

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2020. augusztus  

CE 0482  
STERILE A  
Orvostechnikai eszköz, amely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül.  
 


