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SINULAN EXPRESS FORTE aerozol do do nosa 15 ml
 

Cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościSINULAN EXPRESS FORTE aerozol do do nosa 15 mlAerozol do nosa Sinulan Express Forte jest preparatem
obkurczającym naczynia błony śluzowej nosa; występuje w postaci hipertonicznego lepkiego roztworu stosowanego w leczeniu
objawów zapalenia zatok przynosowych i nieżytu nosa różnego pochodzenia. Aerozol do nosa Sinulan ExpressForte tworzy powłokę na
powierzchni błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu osmotycznemu powłoka ta zaczyna natychmiast przyciągać wodę z hipotonicznego
płynu znajdującego się w głębszych partiach błony śluzowej, ułatwiając jej przepływ z wewnątrz na zewnątrz. Ten mechaniczny efekt
wypłukuje zanieczyszczenia obecne w jamie nosowej, przyczyniając się do odblokowania przewodów nosowych. Usunięcie warstwy
śluzu blokującego zatoki jednocześnie otwiera je, zmniejszając ciśnienie i ból. Powłoka utworzona przez wyrób Sinulan Express Forte
chroni również powierzchnię nosa przed wysuszeniem, podrażnieniami oraz czynnikamizewnętrznymi. Składniki preparatu ułatwiają
oddychanie w bardzo krótkim czasie.Zalecane spożycieWyłącznie do stosowania miejscowego.1. Przed zastosowaniem wyrobu
dokładnie oczyścić nos.2. Wstrząsnąć butelką.3. Zdjąć nasadkę ochronną.4. Naciskać pompkę aplikatora (raz lub dwa) do momentu, aż
pojawi się mgiełka preparatu.5. Delikatnie włożyć aplikator do jednego otworu nosowego, zaaplikować 2-3 razy do każdego otworu
nosowego podczas wdechu. Powtarzaćczynność 2-3 razy dziennie, a w razie potrzeby częściej, aż do całkowitego wyzdrowienia.6.
Nałożyć nasadkę ochronną po każdorazowym użyciu.WażneDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:Nie są znane żadne działania niepożądane
stosowania wyrobu. Aerozol do nosa Sinulan Express Forte nie jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Należyprzerwać stosowanie
aerozolu Sinulan Express Forte, jeśli w ciągu kilku minut po aplikacji preparatu wystąpi działanie niepożądane lub reakcja
alergiczna.Składnikiglicerol, woda, hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z Mentha piperita, Eucalyptus globulus, Thymus
satureioides i Rosmarinus officinalis.ProducentWalmark Sp. z o.o. ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
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