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IRIGASIN, zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek +
irygator
 

Cena: 21,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać saszetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

IRIGASIN, zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Irigasin Zestaw do płukania nosa i zatok irygator + saszetki przyczynia się do wyraźnego oczyszczenia jam nosowych i zatokowych.
Wspomaga oddychanie i przynosi ulgę m.in. przy katarze.

Skład:
Chlorek sodu

Działanie:
Irigasin Zestaw do płukania nosa i zatok irygator + saszetki to komplet elementów niezbędnych do przygotowania roztworu do płukania i
przeprowadzania tego zabiegu. Dołączone do irygatora saszetki zawierają chlorek sodu. Przeznaczone są do sporządzania roztworu
izotonicznego albo hipertonicznego (w zależności od stężenia substancji czynnej). Obydwa roztwory skutecznie oczyszczają jamy
nosowe i zatokowe z zalegającej w nich wydzieliny. W efekcie łagodzą objawy np. kataru i pomagają swobodnie oddychać. Ponadto
pielęgnują i nawilżają uszkodzoną lub podrażnioną śluzówkę nosa lub zatok. Dodatkowo hipertoniczny roztwór chlorku sodu znany jest
ze swojego działania osmotycznego, którego efektem jest wyraźne zmniejszenie obrzęku błony śluzowej. Irigasin Zestaw do płukania
nosa i zatok irygator + saszetki obejmuje również irygator, który ma postać miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Produkt wykorzystywać u osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia w celu złagodzenia objawów nieżytu nosa albo zatok. Polecany także
jako środek pielęgnujący i nawilżający śluzówkę oraz po ekspozycji na wysokie stężenie pyłów w powietrzu.
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Sposób użycia: 
Stosować miejscowo do płukania nosa u osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia. Wykorzystywać x 1-2/24h bądź zgodnie z zaleceniami
lekarza. Aby przygotować roztwór hipertoniczny należy do butelki wsypać 2 sasz. produktu a potem uzupełnić ją do widocznej linii - 240
ml, przegotowaną, letnią wodą. Aby przygotować roztwór izotoniczny należy do butelki wsypać 1 sasz. produktu a potem uzupełnić ją do
widocznej linii - 240 ml, przegotowaną, letnią wodą.
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