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Irigasin zestaw (12 saszetek i butelka) zatoki nos
 

cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 saszetek

Postać zestaw do płukania zatok

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Działanie

Izotoniczny roztwór chlorku sodu oczyszcza jamy nosa z zalęgającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, a także pielęgnuje nos i
zatoki Hipertoniczny roztwór chlorku sodu, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej,
wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki.

Skład

Roztwór chlorku sodu

ZawartośćW skład zestawu Irigasin wchodzi miękka butelka zakończona ergonomicznym aplikatorem oraz 12 saszetek do
przygotowania roztworu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku , a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej
linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.

W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej
linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.

dokładnie zakręć butelkę, zakryj palcem otwór na nakrętce i wstrząsaj do momentu całkowitego rozpuszczenia substancji

stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką. Przyłóż końcówkę butelki do jednego z otworów nosowych
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 ściśnij butelkę płynnym ruchem tak, aby roztwór dostał się do nosa. Oddychaj spokojnie przez usta, a roztwór wydostanie się drugim
otworem nosowym. Nie połykaj roztworu jeśli dostanie się do gardła. Powtórz czynność dla drugiego otworu nosowego

po płukaniu delikatnie wydmuchaj nos

niewykorzystany roztwór wylej, a butelkę i nakrętkę dokładnie umyj i osusz (nie myj irygatora w zmywarce ani przy użyciu drażniących
detergentów)

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.

Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie sie roztworu.

Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha.

Uwagi do stosowania

W celu kontynuowania terapii sięgnij po zestaw uzupełniający – Irigasin 30 saszetek.

Ostrzeżenia

W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować sie z lekarzem.

Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrola osoby dorosłej.

Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Nie stosować później niż na godzinę przed snem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: *CE
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