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SINULAN RINSE zestaw uzupełniający 30 saszetek
 

Cena: 11,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisSINULAN RINSE zestaw uzupełniający 30 saszetekSinulan Rinse to wyrób medyczny przeznaczony do płukania nosa i zatok.
Wyrób zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu przeznaczonego do płukania
nosa i zatok. Sinulan Rinse udrażnia i oczyszcza nos oraz zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza
gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji.Wskazania:W prewencji i objawowym leczeniu nosa i zatok,
głównie w przypadku:• zapalenia błony śluzowej nosa i zatok,• katarze o różnym podłożu,• w higienie nosa i zatokSposób użyciaDla
dzieci powyżej 4. roku życia oraz dorosłych. Płukanie przeprowadzić 1-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza. W celach
profilaktycznych stosować 2-3 razy w tygodniu. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej
19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić
temperaturę wodyWażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu. Nie stosować w przypadku otwartych,
niegojących się ran w nosie, w szczególności po operacjach. Zestawu nie powinny używać osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą
nosową lub z infekcją ucha. Nie stosować w przypadku problemów z równowagą lub w sytuacji występowania poważnego krwawienia z
nosa. Po operacjach laryngologicznych, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.W przypadku chorób objawiających się zwężeniem
dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować z lekarzem.W razie
jakichkolwiek pytań lub gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem.Nie należy stosować wyrobu
po upływie terminu ważności umieszczonego na saszetce oraz na opakowaniu zewnętrznym oraz gdy opakowanie lub którakolwiek
część zestawu jest uszkodzona. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z
lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla CiebieSkładChlorek soduProducentSTADA Pharm Sp. z o.o.,ul.
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