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GardVit A+E, spray do gardła, dla dzieci, dorosłych, 30ml
 

Cena: 23,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (microspray)

Postać aer.

Producent AXPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

GardVit A+E, spray do gardła, dla dzieci, dorosłych, 30ml

Wyrób medyczny Gardvit A+E łagodzi podrażnienia, dolegliwości związane z chrypką, uporczywym odchrząkiwaniem oraz suchością w
jamie ustnej. Poprzez swoje działanie osłabia przejściowe problemy związane z wydobywaniem głosu i przywraca komfort mówienia
bez konieczności odchrząkiwania. Wyrób medyczny Gardvit A+E może być stosowany profilaktycznie u osób intensywnie pracujących
głosem, przyjmujących leki wywołujące suchość w jamie ustnej.

Skład
Aqua purificata, Glycerin (E422), polyoxyethylene sorbitan monooleate (E433), tocopheryl acetate, Aloe vera Extract, Sodium Benzoate
(E211), Potassium Sórbate (E202), Retinyl Palmi-tate(and)Caprylic/Capric Triglyceride(and)Tocophe-rol, Mentha Piperita (Peppermint)
Oil, Lactic Acid (E270).

Wskazania
Dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia, we wszystkich stanach suchościach jamy ustnej i gardła, niezależnie od przyczyn ich
powstawania.

Zwłaszcza w sytuacjach:

suchości gardła w przebiegu chorób,
oddychania przez usta (chrapanie),
chrypki wywołanej suchością gardła,
intensywnego używania głosu,
w stanach podrażnienia gardła wywołanych suchością,
ścieńczenia błon śluzowych,
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suchości błon śluzowych pochodzenia farmakologicznego (np. stosowaniu leków przeciwhistaminowych, obniżających ciśnienie
tętnicze, przeciwdepresyjnych)
u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami hormonalnymi,
długotrwałego przebywania w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem, klimatyzowanych, w zadymionych pomieszczeniach,
Sposób użycia wyrobu medycznego
Przed pierwszym użyciem nowego opakowania należy 3 razy nacisnąć aplikator (trzymając skierowaną od siebie końcówkę aplikatora)
do pojawienia się sprayu.

DZIECI OD 6 DO 14 ROKU ŻYCIA: rozpylić do 3 dawek preparatu na język, przy wstrzymanym oddechu. Stosować maksymalnie 3 razy w
ciągu dnia pod kontrolą dorosłych.

DOROŚLI I DZIECI POWYŻEJ 14 ROKU ŻYCIA: wstrzymać oddech i rozpylić do 4 dawek na język lub tylną ścianę gardła nie więcej niż 5
razy w ciągu dnia. Preparat stosować po posiłku. Jedna dawka/aplikacja stanowi 1 naciśnięcie aplikatora.

Wyrób medyczny GardVit A+E może być stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania
należy zasięgnąć porady lekarza. Ze względu na zawartość witaminy A (32 pg wit. A na dawkę)
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