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Hysan, maść do nosa, 5 g witamina A nawilżająca
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 5 gram

Postać maść do nosa

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Działanie

Pielęgnuje i nawilża nos oraz wspiera jego naturalną regenerację, np. w przypadku nieżytu nosa.

Skład

Zawiera 250 I.U./g palmitynianu retinolu, parafina, wosk, biała parafina.

Sposób użycia

Odkręcić nakrętkę. Poprzez lekkie przyciśnięcie tuby wycisnąć niewielką ilość maści. Bezpośrednio za pomocą końcówki tuby lub
czystym koniuszkiem palca ostrożnie nałożyć wyciśniętą maść w okolicy przedsionka nosa lub otworu nosowego.

Rozprowadzić równomiernie maść na śluzówce i przedsionku nosa lekko masując skrzydełka nosa.

Maść do nosa należy wyciskać poprzez lekkie przyciśnięcie tuby bez zginania i zwijania tuby.

Częstość stosowania zależy od indywidualnych objawów pacjenta i nawyków życiowych. W przypadku uczucia suchości w nosie maść
do nosa hysan zazwyczaj stosuje się trzy razy dziennie, przy czym, w przypadku nasilenia objawów, można ją także stosować częściej.

Brak ograniczeń odnośnie do okresu stosowania.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować maści do nosa hysan w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek z jej składników.

Należy przerwać stosowanie maści do nosa hysan, jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości (np. świąd, zaczerwienienie). Objawy te
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 zazwyczaj szybko ustępują po przerwaniu stosowania.

Ostrzeżenia

Ze względów higieny i w celu uniknięcia ewentualnego przeniesienia zakażenia każda tuba maści do nosa hysan powinna być używana
tylko przez jedną osobę. Z tego względu zaleca się także wycieranie końcówki tuby po użyciu i dokładne zamykanie jej.

W przypadku stosowania dodatkowej innej farmakoterapii w postaci aerozolu, kropli lub maści do nosa należy zachować odstęp co
najmniej 30 minut, przy czym maść do nosa hysan należy stosować na zakończenie.

W przypadku wątpliwości, czy można łączyć i w jaki sposób można łączyć ze sobą wiele preparatów do stosowania do nosa, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z uwagi na to, że maść do nosa hysan nie zawiera środków konserwujących, jest szczególnie dobrze tolerowana także w przypadku
długotrwałego stosowania. Dlatego też bez wahania można ją stosować przez dłuższy okres czasu.

Zawartość:

Tuba zawiera 5 g maści.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM

Pozwolenie: DOC 03/13
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