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SINUS RINSE PAEDIATRIC KIT zestaw do płukania
podstawowy dla dzieci butelka i 60 saszetek
 

Cena: 65,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NEILMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

SINUS RINSE PEDIATRIC KIT zestaw do płukania podstawowy dla dzieci butelka i 60 saszetek

butelka 120ml

saszetki 60 szt.

instrukcja w języku polskim  

 

SINUS RINSE to produkt amerykańskiej firmy medycznej NeilMed Pharmaceutical Inc.

Nazwa SINUS RINSE to dwa słowa które w dokładnym tłumaczeniu znaczą SINUS - zatoki, RINSE - płukać. I jest to odpowiedz na
podstawowe pytanie do czego służy zestaw SINUS RINSE?

 

Wskazania  

Kiedy zalecane jest stosowanie SINUS RINSE:

w zapaleniu zatok którego podłożem mogą być (infekcje, grypa, przeziębienie, alergie, polipy, czynniki chemiczne)
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w nieżycie nosa (infekcje, alergie i inne)

po zabiegach operacyjnych na nosie i zatokach (leczenie stanów zapalnych)

dla odbudowania śluzówki po długotrwałym stosowaniu leków do nosa

przed podaniem leków do nosa

przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi na nosie i/lub zatokach

profilaktycznie dla utrzymywania higieny śluzówki nosa i zatok

 

Działanie  

Mechanicznie

dzięki dużej objętości roztworu (dla dorosłych 240ml, dla dzieci 120ml - każde płukanie) dokładnie płucze usuwając na zewnątrz
zawartość nosa i zatok.

 

Leczniczo

roztwór do płukania zawiera chlorek sodu i dwuwęglan sodu co powoduje działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

 

Nawilżająco

duża objętość roztworu

 

Płucząc nos i zatoki pozbywamy się:

zalegającej wydzieliny produkowanej przez zatoki

krwi i innych pozostałości po zabiegach operacyjnych

kataru

śluzu

stanów zapalnych

zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska (pyłków, kurzu, itp)

 

Dodatkowe informacje

duża objętość roztworu stosowana do płukania zwiększa właściwości lecznicze

łagodny dla nosa, nie piecze ani nie podrażnia

z saszetki uzyskujemy roztwór izotoniczny o odpowiednim dla organizmu pH
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specjalnie ukształtowana końcówka butelki jest wygodna w użyciu

miękka butelka pozwala na płynne wykonywanie płukania

100% wykorzystanej objętości butelki do zabiegu

niezastąpiony po zabiegach chirurgicznych

mogą stosować kobiety w ciąży

w sprzedaży są zestawy dla dzieci i dla dorosłych

 

Skład

Chlorek sodu, Dwuwęglan sodu

NIE ZAWIERA JODYNY I KONSERWANTÓW
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