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MARIMER INHALATION hipertoniczna woda morska 5 ml x
30 ampułek
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 ml

Opakowanie 30 amp.a 5ml

Postać rozt.do inh.

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMARIMER INHALATION hipertoniczna woda morska 5 ml x 30 ampułeknaturalna woda morskasterylny
roztwórodblokowuje drogi oddechoweMarimer Inhalation 2,2% to sterylny roztwór hipertonicznej wody morskiej. Naturalne składniki
pochodzenia morskiego sprawiają, że produkt jest zalecany dla niemowląt, dzieci i dorosłych w celu nawilżenia i odblokowania dróg
oddechowych w przypadku zatkania, utrudnionego oddychania, świszczącego oddechu lub przewlekłego kaszlu. Osmotyczne działanie
produktu Marimer Inhalation 2,2% pomaga rozrzedzić i usunąć nadmiar wydzieliny śluzowej poprzez pobudzenie wydzielania w drogach
oddechowych. Marimer Inhalation 2,2% ułatwia oddychanie i poprawia jakość życia.WskazaniaProdukt Marimer Inhalation 2,2% jest
zalecany do stosowania w formie inhalacji lub aerozoloterapii w celu poprawy funkcjonowania dróg oddechowych w przypadku
problemów z oddychaniem, zwłaszcza u osób chorych na mukowiscydozę, ostre stany zapalne oskrzelików lub przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc (POChP).Hipertoniczny roztwór soli 2,2 g/l można stosować z nebułizatorami pneumatycznymi.Sposób użyciaZaleca się
stosowanie 1 ampułki o pojemności 5 ml podczas 1 aerozoloterapii lub inhalacji.Stosować 2-4 razy dziennie po 1 ampułce lub
postępować zgodnie z zaleceniem lekarza.Oderwać ampułkę i otworzyć ją, przekręcając jej górną część. Wlać roztwór do
nebulizatora.Stosować nebulizator zgodnie z instrukcją użycia dołączoną do urządzenia przez producenta.WażnePrzeciwwskazania i
środki ostrożności:Nie stosować produktu do iniekcji.Nie mieszać produktu z innymi lekami.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na wodę morską.Nie stosować u wcześniaków.Przechowywać w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.Możliwe działania
niepożądane wyrobu medycznego:Rzadko może wystąpić nasilenie kaszlu i skurcz oskrzeli. Zalecane może być wcześniejsze
zastosowanie leków rozszerzających oskrzela.Składniki100% roztwór sterylnej, hipertonicznej wody morskiej (odpowiada 22 g/l soli).Nie
zawiera konserwantów.Sterylny roztwór.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/marimer-inhalation-hipertoniczna-woda-morska-5-ml-x-30-ampulek.html
https://aptekazawiszy.pl/marimer-inhalation-hipertoniczna-woda-morska-5-ml-x-30-ampulek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

