
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Fixsin, zestaw do płukania nosa, zatok, 1 butelka (240 ml) +
15 saszetek
 

Cena: 30,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zest.

Postać zest.

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Zestaw Fixin zaleca się stosować w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:
zapalenia zatok przynosowych
nieżytu nosa różnego pochodzenia
przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
dla utrzymania higieny nosa i zatok

Działanie
FixSin zawiera substancję rozpuszczaną, chlorek sodu, przeznaczoną do sporządzenia roztworu stosowanego do płukania nosa i zatok.
Preparat dodatkowo zawiera ektoinę – naturalną cząsteczkę, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony
komórkowe. Dzięki połączeniu chlorku sodu i ektoiny preparat łagodzi objawy nieżytu nosa i zapalenia zatok.

Skład
100% chlorek sodu, ektoina.

Dawkowanie
Płukanie przeprowadzić 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz. Płukanie
należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody.

Wsypać zawartość saszetki do butelki. Butelkę napełnić przegotowaną wodą (o temperaturze ciała) do poziomu oznaczonego linią
240ml. Dokładnie zakręcić butelkę i potrząsać w celu rozpuszczenia substancji w wodzie. Przełożyć butelkę do otworu nosowego.
Oddychać przez usta. Płynnym ruchem ścisnąć butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do nosa i wpłynęła drugim otworem
nosowym. Po chwili płukanie powtórzyć w drugim otworze nosowym wykorzystując pozostałą część roztworu. Nie połykać roztworu. Po
zakończeniu płukania oczyścić nos poprzez wydmuchanie. Niewykorzystaną ilość roztworu wylać.

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Przeciwwskazania
Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Po odbytej operacji ucha przed
użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu lub ektoinę. Nie należy stosować po upływie daty ważności. Do płukania nie
używać wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu
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