
שטיפות אף לניקוי והקלה 
בתסמינים של סינוסיטיס
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הפתרון – שטיפות אף 
לטיפול בסינוסיטיס

    ללא חומרים משמרים

    אינה תרופה ולכן אינה ממכרת

     משפר את הפיזור בחללי הסינוסים 
בהשוואה לתרסיסי אף

לסירטון הדגמה כיצד 
להשתמש בשטיפת 

www.biomed-jr.co.il

FLO CRS (Chronic Rhino Sinusitis)
?)FLO CRS( מהי ערכת פלו-סי.אר.אס

פלו-סי.אר.אס )FLO CRS( הינה ערכת שטיפה לאף ולסינוסים שאינה 
מכילה רכיבים תרופתיים וללא חומרים משמרים.

הרכב פלו–סי.אר.אס )FLO CRS( תוכנן כך שיכיל כמויות נמוכות של 
נתרן ואשלגן, וזאת על מנת שלא להשפיע לרעה על גורמי חיסון טבעיים 

הקיימים באף וברקמת הסינוסים.
ניתן להשתמש בפלו-סי.אר.אס )FLO CRS( להקלת גודש באף עקב 

סינוסיטיס כרונית ו/או לאחר ניתוח אנדוסקופי של הסינוסים המשלב 
טיפול מקומי בסטרואידים. התמיסה עדינה לשימוש ועוזרת לדלל את 

הליחה ולשטוף חומרים מגרים.
הערכה כוללת בקבוק שטיפה ושקיקים של אבקת פלו-סי.אר.אס 

)FLO CRS( המיועדים לערבוב. שקיקי אבקת פלו-סי.אר.אס
)FLO CRS( זמינים גם בנפרד כערכת מילוי. 

 ?)FLO CRS( מדוע כדאי להשתמש בפלו -סי.אר.אס
פלו-סי.אר.אס )FLO CRS( פותח במיוחד לשטיפת חללי האף והסינוסים 
תוך שימוש בנפח גדול של תמיסה המוחדרת בלחץ חיובי נמוך. שיטה זו 

משפרת את פיזור התמיסה בחללי הסינוסים בהשוואה לתרסיסי משאבה 
לאף המסורתיים המשחררים מנות מדודות.

התסמינים הנובעים מדלקת בסינוסים ניתנים להקלה באמצעות שטיפת 
הסינוסים, מאחר והשטיפה עוזרת להרחיק את עודף הליחה המיוצר 

בחללים אלה.

תכונות המוצר: 
· ללא חומרים משמרים	
· אינה תרופה ולכן אינו ממכר	
· משפר את הפיזור בחללי הסינוסים בהשוואה לתרסיסי אף	
· תכולה נמוכה של נתרן ואשלגן	
· 	 (Xylitol) התמיסה מכילה מרכיב ייחודי מסוג קסליטול

שיעילותו בטיפול בסינוסיטיס כרונית הוכחה ופורסמה 
יעילות  את  שמשפר  מרכיב  המקצועית,  בספרות 

הטיפול בסטרואידים בחלל האף
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מהי סינוסיטיס?
דלקת של רירית מערות הפנים )סינוסים(. הסינוסים הינם חללים 

המשמשים להגנה מפני חבלה לאיברים חיוניים כגון העיניים והמח 
ובנוסף להפחתת משקל הגולגולת. 

ישנם מספר קבוצות סינוסים - סינוסים קדמיים: מצחיים )פרונטליים(, 
באזור הלחי )מקסילריים(, בין מחיצת האף לעין )אתמואידליים 

קדמיים( סינוסים אחוריים: מאחורי חלל האף )ספנואידליים( ובין 
מחיצת האף לעין )אתמואידליים אחוריים(.

הסינוסים הם חללים פתוחים, המקושרים לאף דרך פתחים קטנים. 
חללים אלו מצופים באפיתל נשימתי, העשוי תאי אפיתל עם ׂשעריות. 

תפקיד הריר )מוקוס( הינו לאפשר תנועה תקינה של שעריות 
האפיתל )Cillia( ובנוסף ניקוי של האוויר הנשאף. חלקיקים מיותרים 

 ,)Cillia( שחודרים לאף נדבקים לריר ובתנועה מתואמת של השעריות
מפונים עם הריר ללוע האף. פעולה זו מתבצעת בכל רגע נתון מבלי 

שנרגיש בה.
בזמן מחלה ויראלית או במהלך התקף אלרגי עלולה להיווצר בצקת 
בריריות האף והסינוסים המקשה על תנועת השעריות. בהתאם לכך 

המוקוס נעשה סמיך, דבר שעוד יותר מקשה על פינויו.
בשלב החריף של המחלה פתחי הסינוסים הצרים עלולים להיחסם 

ולאחר מספר ימים עלולה להתפתח דלקת חיידקית של מערות 
הפנים.

כמה זמן זה נמשך?
סינוסיטיס שנמשכת עד חודש נחשבת לסינוסיטיס חריפה 

ובין חודש לשלושה חודשים כתת חריפה. בשני המצבים 
הגורם למחלה הינו לרוב זיהום חיידקי. לעומת זאת סינוסיטיס 

שנמשכת מעל 3 חודשים מוגדרת כסינוסיטיס כרונית ולרוב 
נגרמת בעקבות תגובה דלקתית מוגזמת ולרוב עמידה לטיפול 

שמרני.  

מהם התסמינים?
גודש או חסימה אפית, נזלת קדמית או אחורית, לחץ בקדמת 

הפנים וירידה בחוש ריח. במחלה חריפה לרוב התלונה העיקרית 
הינה לחץ בפנים שלעיתים מקרין לשיניים עליונות ובנוסף יכול 

להופיע גם חום גבוה. 
לעומת זאת בסינוסיטיס כרונית לרוב תהיה הפרעה באיכות 

חיים כתוצאה מפגיעה ממושכת באיכות השינה ובהתאם 
עייפות ניכרת במשך היום, איבוד חוש ריח וטעם, חסימה אפית 

והפרשות עם ריח רע.

 FLO Sinus care
?)FLO Sinus Care( מהי ערכת פלו סינוס קר

פלו סינוס קר )FLO Sinus Care( הינה ערכת שטיפה לאף ולסינוסים 
שאינה מכילה רכיבים תרופתיים וללא חומרים משמרים. ניתן להשתמש 

בה להקלת גודש באף ובסינוסים וכן לשיפור ההחלמה מניתוח אף 
וסינוסים.

מאחר שפלו סינוס קר )FLO Sinus Care( פותחה כך שתחקה את הנוזל 
החוץ תאי של הגוף היא:

עדינה לרקמת האף ואינה גורמת לעקצוץ או לצריבה
מחקרים קליניים הראו שהתמיסה בעלת יתרון על פני תמיסות מלח 

איזוטוניות ולכן אינה צורבת , כפי שתמיסות היפרטוניות נוטות לעשות.
מתאימה לטיפול גם עם תרופות אחרות

הערכה כוללת בקבוק שטיפה ושקיקים של אבקת פלו סינוס קר 
)FLO Sinus Care( המיועדים לערבוב. שקיקי אבקת פלו סינוס קר 

)FLO Sinus Care( זמינים גם בנפרד כערכת מילוי.

?)FLO Sinus Care( מתי יש להשתמש בפלו סינוס קר
· בקדחת השחת או באלרגיות – על מנת לשטוף אבקות צמחים בלתי 	

רצויות, אבק, פרוות בעלי חיים וגורמי גירוי אחרים.
· בעת התקררות, שפעת וסינוסיטיס – על מנת להרחיק עודפי ליחה 	

וחיידקים מן האף ומחללי הסינוסים. השימוש עוזר גם בהקלת לחץ ואי 
נוחות בפנים המלווים סינוסיטיס לעתים תכופות.

· לאחר ניתוח - על מנת להרחיק ליחה ודם יבש מן האף והסינוסים.	
· משתמשי CPAP )מכשיר היוצר לחץ אויר חיובי מתמשך( – לסיוע 	

בהקלת הגודש באף ובסינוסים.
· בשילוב עם תרסיסי אף אחרים המכילים תרופות – יש להשתמש בפלו 	

סינוס קר )Flo sinus care( עשרים דקות לפני השימוש בתכשיר המכיל 
תרופה על מנת לסייע בסילוק הליחה ובשיפור יעילות התכשיר. 

?)FLO Sinus Care( מדוע כדאי להשתמש בפלו סינוס קר
 )Cillia( כאמור בזמן דלקת בריריות האף והסינוסים נפגעת תנועת השעריות

 200 CC וכתוצאה פינוי המוקוס מופרע. בקבוק השטיפה מכיל נוזל בנפח
שהינו נפח הסינוסים משני הצדדים. באמצעות לחיצה על הבקבוק אנו 

מפעילים לחץ חיובי קל 
המאפשר לשטוף את רירית 

האף והסינוסים ובהתאם 
להקל על פעולת פינוי 

המוקוס. פעולה זו מקלה 
על התסמינים כולל חסימה 
אפית, נזלת ושיעול ובנוסף 

עוזרת לפינוי חלקיקים 
מיותרים כמו אבק 

ומזהמים.


