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ISONASIN SEPTO roztwór do płukania nosa 20 ampułek x 5
ml
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

ISONASIN SEPTO roztwór do płukania nosa 20 ampułek x 5 ml

ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty to roztwór do płukania nosa stosowany przy przeziębieniach i zapaleniu śluzówki nosa i gardła.

 

Wskazania 

ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty to roztwór do płukania nosa stosowany przy przeziębieniach i zapaleniu śluzówki nosa i gardła.

 

Działanie 

ISONASIN septo  zawiera kompleks upłynniający – chlorek sodu (obecny w wodzie morskiej, a w stężeniu 0,9% zwany jest solą
fizjologiczną), tymianek znany ze swoich właściwości antybakteryjnych oraz jony miedzi pomagające usuwać bakterie oraz zapobiegać
ich namnażaniu .

Płukanie preparatem ISONASIN SEPTO pozwala na: 
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- zmniejszenie niedrożności nosa 

- usunięcie śluzu oraz czynników powodujących infekcje 

- zmniejszenie objawów związanych z przeziębieniem - dzięki zawartości miedzi.

Dzięki temu ISONASIN SEPTO pomaga usprawnić oddychanie i przyspiesza ustępowanie infekcji.

 

Sposób użycia 

Otwórz ampułkę zawierającą pojedynczą dawkę.  Uchwyć końcówkę i przekręć ją do momentu całkowitego jej oderwania od ampułki.
Delikatnie naciśnij ampułkę w celu aplikacji roztworu.

 

Ważne 

Preparat ISONASIN SEPTO należy stosować przed podaniem leku, a nie po jego podaniu - dotyczy leczenia z aplikacją donosową z
użyciem preparatów leczniczych. Otwarta ampułka jest narażona na zanieczyszczenie drobnoustrojami. Przechowywać z dala od źródła
światła i nadmiernej temperatury. Ampułka JENDORAZO WEGO UŻYTKU. NIE WSTRZYKIWAĆ. NIE UŻYWAĆ tej samej ampułki dla kilku
osób. NIE UŻYWAĆ do oczu

 

Sposób użycia 

Dwa do trzech płukań dziennie. Preparatu nie należy stosować przez okres dłuższy niż kilka dni.

 

Skład 

Chlorek sodu 0,9 g, Polisorbat 80, Wyciąg z tymianku, Pentahydrat siarczanu miedzi, Glicerol, Woda oczyszczona q.s. do 100 ml.
Preparat nie zawiera środków konserwujących
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