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AQUAMER HIPERTONIC Aerozol do nosa 50 ml
 

Cena: 10,50 PLN

Opis słownikowy

Producent KROTEX PHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 
 

 AQUAMER HIPERTONIC Aerozol do nosa 50 ml

 

Aquamer Hipertonic aerozol do nosa wykazuje silne właściwości oczyszczające. Sprzyja zredukowaniu obrzęku śluzówki nosa i
wspomaga oddychanie, przynosząc ulgę np. przy katarze

 

 

Skład

1 ml aerozolu zawiera 37 mg soli morskiej z Morza Martwego, wodę oczyszczoną; dla większego bezpieczeństwa mikrobiologicznego
zastosowano środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy

 

Działanie

Aquamer Hipertonic aerozol do nosa ma postać hipertonicznego roztworu, który wyróżnia się spośród innych produktów tego typu
wysoką zawartością soli morskiej. W jego skład wchodzi więcej soli niż znajduje się w płynach fizjologicznych człowieka. Odpowiada za
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skuteczne oczyszczenie opuchniętej błony śluzowej, przyczyniając się do zredukowania obrzęku. Wspomaga proces oddychania.
Aquamer hipertonic to preparat, który w szybkim tempie zmniejsza symptomy zatkanego nosa i zatok. Nie ma przeciwwskazań do jego
stosowania przez długi czas. Nie powoduje uszkodzenia błony śluzowej jamy nosowej i nie wywołuje przyzwyczajenia.

 

Wskazania

Zaleca się stosowanie aerozolu u niemowląt, dzieci i osób dorosłych w przypadku zatkanego nosa, ostrych stanów zapalnych zatok,
zaburzeń dróg oddechowych wywołanych obecnością wirusów i bakterii, uczuleniowych nieżytów nosa. Wskazany również
wspomagająco przed zastosowaniem preparatów kortykosteroidowych do nosa oraz w celu złagodzenia symptomów długotrwałego
stosowania kropli obkurczających błonę śluzową.

 

Sposób użycia

Stosować donosowo. U niemowląt i dzieci poniżej 2 roku życia zaleca się stosowanie 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego.
Czynność powtarzać kilka razy dziennie. U osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia stosować 1-2 rozpylenia do każdego otworu
nosowego. Czynność powtarzać kilka razy dziennie.

 

Ważne

Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancje składowe preparatu 
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