
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Nisita, maść do nosa, 10 ml suchy nos
 

cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 mililitrów

Postać maść

Producent USP

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Działanie

W celu zapobiegania:

chroni błonę śluzową nosa przed wysychaniem w przypadku suchego powietrza

nie dopuszcza do kontaktu substancji drażniących z błoną śluzową nosa.

W celu stosowania w leczeniu:

nawilża błonę śluzową nosa

rozluźnia zaschniętą wydzielinę

wspomaga leczenie przeziębień u niemowląt i dzieci

poprawia oddychanie przez nos i dlatego może ograniczyć chrapanie

Po przebytej operacji

wspomaga regeneracje błony śluzowej nosa, uszkodzonej w przypadku przeziębienia, krwawienia z nosa lub po operacji.

Skład

100 g maści zawiera 2,8 g chlorku sodu i 7,2 g wodorowęglanu sodu.
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 Inne składniki: alkohole wełny, olejek cytrynowy, miękka biała parafina, triglicerydy średniołańcuchowe, parafina ciekła, alkohol
cetostearylowy.

Zawartość10 ml

Sposób użycia

Wprowadzić pasek maści o długości 1 cm do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie. Włożyć końcówkę tubki możliwie najgłębiej
do otworu nosowego, wycisnąć niewielką ilość maści i rozprowadzić równomiernie na błonie śluzowej nosa poprzez delikatne
masowanie boków nosa. Maść może być wprowadzana do wnętrza nosa za pomocą wacika.

Maść należy stosować kilka razy dziennie, szczególnie przed snem.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji, każda tubka maści do nosa Nisita powinna być używana tylko przez jedną
osobę. Po aplikacji maści należy oczyścić końcówkę tubki.

Nisita maść do nosa może być stosowana przez dłuższy okres czasu. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie
nastąpiła poprawa po 14 dniach leczenia.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Nisita maść do nosa w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników zawartych w maści.

Ostrzeżenia

Prawidłowe stosowanie wyrobu nie rodzi szczególnych środków ostrożności, które należałoby podjąć. Po przebytej operacji lub
uszkodzeniu nosa, przed użyciem Nisita maść do nosa, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy można stosować maść do nosa Nisita w okresie ciąży lub karmienia piersią?

Brak jest dostępnych danych, które sugerowałyby, że stosowanie Nisita maść do nosa w okresie ciąży lub karmienia piersią jest
szkodliwe.

Jakie działania niepożądane może powodować maść do nosa Nisita?

W rzadkich przypadkach, Nisita maść do nosa może powodować lekkie pieczenie błony śluzowej nosa ze względu na lekko drażniący
efekt. Bardzo rzadko, alkohole wełny i olejek cytrynowy zawarte w maści mogą powodować reakcje nadwrażliwości.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ENGELHARD ARZNEIMIT

Pozwolenie: CE*
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