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DISNEMAR DLA DOROSŁYCH aerozol do nosa 25 ml
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLVAY PHARMA SA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

DISNEMAR jest wysoce oczyszczonym izotonicznym roztworem wody morskiej. Może być stosowany w obrębie otworów jamy nosowej,
bez podrażniania błony śluzowej. Jest wskazany do utrzymywania higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa.

Disnemar ułatwia czyszczenie i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa. Jednocześnie, dzięki mechanicznemu
działaniu wypłukującemu pomaga udrożnić nos.

Disnemar jest zalecany do stosowania w każdym wieku.

Disnemar jest skuteczny u niemowląt, dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Wskazania 

Disnemar jest szczególnie polecany:

w niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi, kiedy konieczne jest udrożnienie nosa, takimi jak przeziębienie,
nieżyt nosa czy zapalenie zatok
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w nawilżaniu wysuszonej błony śluzowej nosa

w codziennej higienie nosa zarówno u niemowląt i dzieci, jak i u osób dorosłych.

Ze względu na specjalną formę opakowania disnemar może być podawany w każdej pozycji, jest łatwy do przenoszenia, co pozwala na
wygodne i proste jego stosowanie w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Ciąża i karmienie piersią

Disnemar można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu, do preparatu został dodany konserwant w postaci chlorku benzalkonium.

Sposób użycia

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. U niemowląt zalecane jest stosowanie disnemaru
przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa ułatwia połykanie bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości
związanych z połykaniem powietrza.

Dorośli: jedna do dwóch dawek do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. 

Disnemar może być stosowany w razie potrzeby przez dłuższy czas bez żadnego ryzyka ani przeciwwskazań. 

Skład

Disnemar jest wysoce oczyszczoną wodą morską z mikroelementami. 
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