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Immuwash aer.do nosa 50 ml
 

Cena: 31,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać aer.do nosa

Producent DMG DRUGS MINERALS AND GENERICS

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Immuwash, aerozol do nosa

wyrób medyczny przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład
Karboksymetylo beta glukan 0,25%, wersenian dwusodowy (EDTA), N-hydroksymetyl glicynate, benzoesan sodu, roztwór izotoniczny o
naturalnym odczynie pH.

Działanie
IMUWASH aerozol do nosa nawilża, wspomaga procesy regeneracji błony śluzowej nosa.

Wskazania
Wskazany w zapobieganiu i zmniejszaniu powikłań związanych z zastojem wydzieliny, do stosowania po operacjach; w zmianach błony
śluzowej wywołanych niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi (smog, dym papierosowy itd), obcymi ciałami (kurz, pyłki itd.) lub
przejściowymi dolegliwościami chorobowymi, takimi jak zapalenie zatok, zapalenie migdałków, polipowatość, nieżyt nosa wywołany lub
nie czynnikami zakaźnymi. Zalecany do stosowania w zapaleniu ucha środkowego, wspomaga leczenie antybiotykami, udrażnia
przewody nosowe ułatwiając oddychanie.

Sposób użycia
Należy zdjąć kapturek ochronny, na kciuku jednej ręki oprzeć podstawę pojemnika a palcem wskazującym i środkowym uchwycić
skrzydełko dozownika i przycisnąć do dołu. Zwolnić. Powtarzać czynność aż do momentu uzyskania pierwszego rozpylenia. Głowę
należy lekko pochylić do przodu i wykonać wydech. Następnie zaaplikować preparat w trakcie wdechu do odpowiedniego otworu
nosowego, przyciskając jednocześnie palcem drugiej ręki otwór nosowy, do którego nie podajemy preparatu. Rozpylać w razie
konieczności kilka razy. Powtórzyć czynność w razie potrzeby
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Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie używać w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu.

Uwagi i środki ostrożności
Należy unikać kontaktu z oczami, nie wstrzykiwać, nie połykać, trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala od źródeł ciepła.
Należy zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia pojemnika.
Po zużyciu nie wyrzucać pojemnika razem z innymi odpadam

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Nie stwierdzono.
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