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Desnoran, spray do nosa, 30 ml chrapanie
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozol

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Działanie

Najczęstszą przyczyną chrapania jest zbyt silny rozkurcz mięśni okolic gardła występujący w czasie snu. W konsekwencji tego wejście
do gardła ulega zwężeniu utrudniając przepływ powietrza. Aby zapewnić płucom właściwą objętość powietrza zwiększeniu ulega
szybkość jego przepływu przez gardło. Wzrasta ciśnienie wywierane na gardło, co wywołuje drganie języczka i podniebienia miękkiego.
Wibracje te odpowiadają za odgłos chrapania.

Wyrób medyczny Desnoran:

zmiękcza i nawilża błonę śluzową oraz poprawia napięcie tkanek gardła

niweluje wibracje i odgłos chrapania dzięki ułatwionemu przepływowi powietrza przez drogi oddechowe

Zawartość

spray do nosa 30 ml

Sposób użycia

Desnoran należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Wyrób należy stosować regularnie, co wieczór przed pójściem spać.

Przed zastosowaniem wyrobu oczyścić nos.

Przechylić głowę do tyłu (najlepiej podczas leżenia).
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Do każdego otworu nosowego aplikować 4 do 6 dawek.

Aby uzyskać optymalny efekt wyrób musi spłynąć i całkowicie pokryć błonę śluzową gardła. Nie należy przyjmować pokarmów i
napojów bezpośrednio po użyciu wyrobu.

W niektórych przypadkach zamierzony efekt nie jest osiągany po pierwszym zastosowaniu.

Po pierwszym otwarciu wyrób zachowuje ważność przez 3 miesiące. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do leczenia bezdechu sennego.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania w celu leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, którego zasadnicze zamierzone
działanie jest osiągane w wyniku zastosowania środków innych niż farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: CE*
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