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HYSAN Aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać aer.do nosa

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHYSAN Aerozol do nosa 20 mlCzęsto zdarza się, że wskutek pewnych uwarunkowań lub okoliczności (nieżyt nosa, suche
powietrze w pomieszczeniach, kurz, wiatr lub zimno) nos traci swoją naturalną wilgotność i wysycha. U wielu ludzi pojawia się przy tym
nieprzyjemne uczucie suchości nosa. Co więcej, niewystarczające nawilżenie wpływa niekorzystnie na naturalną funkcję regeneracji
śluzówki nosa.Hysan to sterylny roztwór bez konserwantów, w postaci aerozolu, do miejscowego podawania do nosa. Odpowiedni do
długotrwałego nawilżenia śluzówki nosa oraz do udrażniania nosa. Ułatwia swobodne oddychanie przez nos i wspiera
samooczyszczanie. Nawilża i pielęgnuje. Zawiera hialuronian sodu, który jest naturalną substancją występującą między innymi ludzkim
ciele, oraz chlorek sodu, bufor fosforanowy i wodę. Składniki te zostały dobrane w taki sposób, by szczególnie dobrze odpowiadać
naturalnym właściwościom błony śluzowej nosa. Preparat tworzy na powierzchni śluzówki przyjemną warstwę ochronną, która
utrzymuje się przez długi czas. W porównaniu do standardowych aerozoli z wodą morską, zaletą aerozolu do nosa Hysan jest to, że nie
trzeba go stosować tak często, aby zapewnić równomierne nawilżenie wrażliwej śluzówki nosa. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej techniki
wentylacji nie zawiera środków konserwujących, które często wywołują reakcje alergiczne i mogą podrażniać wrażliwą śluzówkę nosa.
Nie zawiera także gazu. Mechanizm systemu dozowania działa czysto mechanicznie.Sposób użyciaPrzed każdym zastosowaniem
należy zdjąć nasadkę z dozownika.Nacisnąć dozownik, aby aktywować rozpylanie roztworu (zazwyczaj 1-2 razy). Teraz system jest
gotowy do stosowania.Otwór dozownika wprowadzić do otworu nosowego i przycisnąć dozownik 1 raz wykonując przy tym lekki
wdech.Czynność powtórzyć do drugiego otworu nosowego.Ze względów higienicznych należy wytrzeć dozownik po każdym użyciu i
nałożyć nasadkę.Zazwyczaj rozpyla się 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy dziennie, przy czym preparat można
stosować częściej.Nie ma ograniczeń odnośnie do okresu stosowania.WażneNie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu.SkładnikiHialuronian sodu 0,04%, chlorek sodu, bufor fosforanowy,
woda.ProducentProducentURSAPHARMIndustriestraße,66129 Saarbrücken, NiemcyDystrybutorUrsapharm Poland Sp. z o.o.ul.
Malarska 605-092 Łomianki
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