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IRIGASIN zestaw uzupeł. x 30 sasz.
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

IRIGASIN uzupełniające saszetki 30 szt. Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i
zatok.Izotoniczny roztwór chlorku sodu oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, a także pielęgnuje
nos i zatoki w przypadku:– ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych,– nieżytu nosa w przebiegu infekcji lub alergii,–
przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,– po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,– profilaktycznie dla utrzymania
prawidłowej higieny nosa i zatok.Dodatkową zaletą roztworu izotonicznego jest działanie nawilżające na śluzówkę nosa wysuszoną w
wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych
pomieszczeniach.Hipertoniczny roztwór chlorku sodu, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji
czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki. Jest więc zalecany w przypadku obrzęku nosa
towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.Sposób użycia:Dorośli i dzieci
powyżej 4 roku życia:- Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.Dzieci mogą stosować
wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia, należy skonsultować się z
lekarzem.W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku , a następnie uzupełnić ją do
zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2
saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.Przeznaczenie:Wskazania:-
ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych- nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii- przed i po zabiegach chirurgicznych
nosa i zatok- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok
Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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