


Statistici

Un adult aflat la o vârstă medie 
suferă de răceală comună de 2-3 ori 
pe an, mai des în copilărie și mai rar 
pe măsură ce înaintează în vârstă 
pentru că imunitatea sa se dezvoltă.

Ralph Mösges. Dexpantenol: O prezentare generală a contribuției sale la eliberarea simptomelor de 
rinită acută tratate cu sprayuri nazale decongestionante. Ter. adv. 2017; 34(8): 1850-1858.



Congestia nazală, nasul înfundat sau 
respirația îngreunată sunt cele mai 
frecvente și mai vechi probleme ale 
omului; acestea sunt înregistrate în 
Cartea Recordurilor.

În timp ce anumite persoane ar putea 
fi ușor deranjate, pentru altele reprez-
intă o sursă de disconfort considerabil, 
și afectează calitatea vieții acestora.



Rinita – ce 
este aceasta? 
Este o infecție virală a mucoasei naz-
ale, cauzată de numeroase virusuri, 
precum rinovirusul, adenovirusul, gri-
pa, etc.

Inflamarea membranelor mucoase ale 
căilor nazale, însoțită de secreții mu-
coase abundente și congestie nazală 
se numește rinită.  



Clinical features: 4 stages
1. Etapa ischemică: în urma perioadei de incubare de 1-3 zile, nasul 

se confruntă cu inflamarea membranei mucoase, nazofaringele în-
cepe să se umfle (senzație de mâncărime și arsură, însă căile nazale 
sunt încă uscate în acest moment).

2. Etapa hiperemică: după câteva ore apar febra, obstrucția nazală și 
rinoreea abundentă.

3. Etapa infecției bacteriene secundare: rinoreea devine mucopuru-
lentă, densă și verzuie, și sunt prezente febra și obstrucția nazală.

4. Etapa de vindecare: apare în 5-10 zile prin inversarea etapelor an-
terioare.



Ce complicații pot 
apărea, dacă nu sunt 
tratate corespunzător?
Poate fi însoțită de tuse uscată sau productivă. 
Pot apărea alte complicații:

 Sinuzită cronică sau acută,

 Otită medie,

 Amigdalită acută,

 Faringită acută,

 Complicații ale tractului respirator inferior (laringită, traheită, 
 bronșită, pneumonie).



Alegerea potrivită –

Conține uleiuri naturale – uleiuri de arbore de ceai, ulei es-
ențial de eucalipt, ulei esențial de bergamotă, ulei esențial de 
lavandă

Sinos Air Stick creion nazal conține uleiuri esențiale naturale. 
Conține uleiuri esențiale de eucalipt și arbore de ceai, care 
facilitează funcția respiratorie și au proprietăți antiseptice. 
Aromele puternice sunt utilizate deseori pentru inhalări în 
cazul rinitei. Uleiurile de semințe de struguri și bergamotă 
au proprietăți antioxidante și imunostimulatoare, iar lavanda 
reduce hipersecrețiile.

Aplicați creionul nazal în dreptul unei nări și inspirați de 1-2 
ori. Procedați la fel pentru a inhala și pe cealaltă nară. Utilizați 
de 5 ori pe zi sau mai mult, timp de maxim două săptămâni.



Composition of

Ingrediente Ulei esențial de 
eucalipt (Oleum 

Eucalypti)

Ulei de arbore 
de ceai (Oleum 

Melaleucae)
Proprietăți 
antiseptice

Proprietăți anti-
inflamatorii
Proprietății 

imunostimulatoare
Proprietăți 

antioxidante
Reducerea 
edemelor



Ulei de arbore de 
Aborigenii din Australia au fost primii care au utilizat 
frunzele ca medicament, zdrobindu-le și aplicân-
du-le în cazul infecțiilor cutanate și al înțepăturilor 
de insecte.

Alte utilizări includeau mestecarea sau fierberea 
frunzelor și inhalarea aburilor pentru ameliorarea 
durerilor de cap sau a afecțiunilor respiratorii. Abia 
în anii 1920, s-au efectuat cercetări cu privire la 
efectele medicinale ale uleiului de arbore de ceai.

Uleiul de arbore de ceai este cunoscut pentru pro-
prietățile antiseptice ale acestuia, arătându-se că 
este activ împotriva unei varietăți de bacterii, ciu-
perci, virusuri și acarieni.



Mecanismul de acționare a 
uleiului de arbore de ceai
1. Activitatea antimicrobiană rezultă din abilitatea de a întrerupe bariera de 

permeabilitate a structurilor membranei microbiene.

2. Uleiul de arbore de ceai reduce reacțiile inflamatorii acute prin următoarele 
mecanisme:

 suprimarea eliberării de oxidanți din eozinofile și neutrofile.

 suprimarea eliberării de histamine din mastocite.

 terpinen-4-ol a demonstrat că este capabil să reducă producția de 
 citochine pro-inflamatorii.

C.F. Carson, K.A. Hammer et a. (2006). Uleiul de Melaleuca alternifolia (Arbore de ceai): O prezentare generală a proprietăților antimicrobiene și a altor proprietăți medicinale. Clin 
Microbiol Rev. 19(1):5062..

Noguiera, M.N.M., Aquino S. G et Al. (2014). Terpinen-4-ol și alfa-terpineolul (componentele uleiului arborelui de ceai) inhibă producția de IL-1ß, IL-6 și IL-10 la macrofagele umane. 
Studiul inflamării. 63(9):769-778.



Uleiul esențial de eucalipt
Uleiul de eucalipt poate fi utilizat pentru a elibera conges-
tia nazală și inflamarea sinusurilor.

Compusul natural 1,8-cineol, cunoscut și ca eucaliptol, este o 
componentă importantă a uleiului de eucalipt și are proprietăți, atât 
antimicrobiene (inhibă Staphylococcus aureus, Streptococcus pyo-
genes, S. pneumoniae și Heamophilus influenzae, H. parainfluenzae, 
Stenotrophomonas maltophilia), și anti-inflamatorii, pentru a trata 
afecțiunile căilor respiratorii superioare și inferioare, cât și mucolitice 
(descompunerea sau dizolvarea mucozităților).

Yuanpu Peter Di. 1,8-Cineol reduce producția de mucozități la un nou model ex vivo uman de rinosinuzită târzie. PLoS One. 2015; 10(7):e0133040.

Cermelli, C. Efectul uleiului esențial de eucalipt asupra bacteriilor și virusurilor respiratorii. Curr Microbiol (2008) 56:89-92.

Harris, B. 1,8 cineol – o componentă aleasă pentru patologiile respiratorii. Jurnalul Internațional al Aromaterapiei Clinice. 2007 Vol4 (2), 3-8.



Mecanismul de acțiune al 
uleiului esențial de eucalipt
Crește activitatea fagocitică și 
numărul de monocite/macrofage, 

 Scade semnificativ nivelul de 
infiltrare a celulelor inflamatorii, 
precum a neutrofilelor

 Sadlon AE. Efecte antimicrobiene 
și modificatoare ale sistemului 
imunitar

Sadlon AE. Efecte antimicrobiene și modificatoare ale sistemului imunitar ale uleiului de euca-
lipt și dispozitive de inhalare simplă. Altern Med Rev. 2010 Apr;15(1):33-47.



Sinos Air Stick
1. Natural, fără substanțe 

chimicale,

2. Poate fi utilizat după cum 
e necesar,

3. Destinat să prevină bolile 
(profilactic),

4. Nu sunt rapor-
tate efecte ad-
verse grave,

Picături de fenilefrină/maleat de dimetin-
den, Xilometazolină

1. Decongestionante,

2. Indicate pentru tratamentul simptomatic pe 
termen scurt (mai puțin de 7 zile) – dacă sunt 
utilizate mai mult timp pot cauza infecții care 
inflamează membrana mucoasă – chiar mai 
mult decât ar fi făcut-o inițial,

3. Nu pot fi utilizate profilactic,

4. Utilizarea excesivă sau prelungită poate con-
duce la diverse efecte diverse, cum ar fi tahi-
filaxia, reapariția congestiei sau rinita indusă 
de medicamente, or drug-induced rhinitis,

Avantaje față de picăturile de 
nas decongestionante populare



Sinos Air Stick
5. Trebuie utilizate cu atenție 

de pacienții sensibili la ulei-
uri esențiale,

6. Pot fi utilizate pe durata sar-
cinii sau a alăptării,

7. Fără conservanți,

Riechelmann H. Toxicitatea nazală a clorurii de benzalconiu. Am J Rhinol. 2004 Sep-Oct;18(5):291-9.

Picături de fenilefrină/maleat de dimetinden, 
Xilometazolină
5. Trebuie utilizate cu atenție de pacienții care 

suferă de epilepsie, glaucom cu unghi închis, 
diabet zaharat, hipertensiune,

6. Nu pot fi utilizate pe durata sarcinii sau a 
alăptării,

7. Anumite picături conțin conservanți (Vibrocil), 
clorura de benzalconiu sporește efectul nega-
tiv, deoarece distruge cilia din mucoasa nazală

Avantaje față de picăturile de 
nas decongestionante populare



Picăturile de fenilefrină/maleat de 
dimetinden nu mai pot fi utilizate.

Influența de                              asupra 
etapelor clinice

Etapa ischemică 
(ZIUA 1-3)

Etapa hiperemică

Etapa infecției bac-
teriene secundare

 Etapa de vindecare 
(~ ZIUA 7-10)

Inflamare – mâncărime, 
strănut, arsuri, conges-
tie nazală

Obstrucție nazală, 
febră, rinoree

Infecție bacteriană – 
rinoreea devine mu-
co-purulentă, densă și 
verzuie

Regenerare

Ulei es-
ențial de 

eucalipt, ex-
tract de mentă

Ulei esențial 
de eucalipt, 

extract de 
mentă

Ulei es-
ențial de 
eucalipt, ex-
tract de mentă

Ulei esențial 
de eucalipt 

1. 2. 

3. 4. 
Sinos Air Stick pentru 

TOATE etapele



Concluzie

 Conține DOAR uleiuri naturale

 A se utiliza la nevoie (pe termen 
 lung dacă este necesar)

 A se utiliza ca inhalări

 Recuperare mai rapidă și sigură 


