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FIXSIN + EKTOINA zestaw podstawowy do płukania nosa i
zatok (butelka + 15 saszetek)
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisFIXSIN + EKTOINA zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok (butelka + 15 saszetek)Fixsin + ektoina zestaw do płukania nosa
i zatok składa się z butelki do płukania nosa i zatok oraz kompletu saszetek. Fixsin + ektoina udrażnia, oczyszcza nos i zatoki z
nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu.Działanie i zastosowanie:Zestaw Fixsin + ektoina udrażnia, oczyszcza nos i zatoki z
nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie
infekcji. Ektoina zawarta w preparatach wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizuje błony komórkowe. Dzięki połączeniu
chlorku sodu i ektoiny preparat łagodzi objawy nieżytu nosa i zapalenia zatok. Zestaw zaleca się stosować w celu prewencyjnej,
objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:zapalenia zatok przynosowychnieżytu nosa różnego
pochodzeniaprzed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatokdla utrzymania higieny nosa i zatokSposób użyciawsypać zawartość
saszetki do butelkibutelkę napełnić przegotowaną wodą do oznaczonego linią poziomudokładnie zakręcić butelkęprzyłożyć butelkę do
otworu nosowego, oddychając przez ustapłynnym ruchem ścisnąć butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do nosa i wypłynęła
drugim otworem nosowympo chwili płukanie powtórzyć w drugim otworze nosowym wykorzystując pozostałą część roztworuPłukanie
przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp.
poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania należy
sprawdzić temperaturę wody. Zestaw jest bezpieczny i może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować
zestaw jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Preparat nie wpływa
negatywnie na prowadzenie I obsługę maszyn I urządzeń mechanicznych. Po przeprowadzeniu płukania w obrębie jamy nosowej może
wystąpić lekkie uczucie pieczenia.Skład99% chlorek sodu Ph. Eur., 1% ektoina (Ectoin®).
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/fixsin-zestaw-podstawowy-do-plukania-zatok-butelka-10-saszetek.html
https://aptekazawiszy.pl/fixsin-zestaw-podstawowy-do-plukania-zatok-butelka-10-saszetek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

