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Marimer baby, 100% roztwór naturalnej wody morskiej, spray
do nosa, 50ml
 

Cena: 23,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać aer.do nosa

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład Marimer Baby spray:
100% sterylny izotoniczny roztwór wody morskiej.

Działanie 
Izotoniczny spray do nosa rekomendowany do stosowania już od pierwszego dnia życia. Wyrób medyczny Marimer Baby spray
zapewnia odpowiednią higienę nosa, skutecznie oczyszczając jamy nosowe. Dodatkowo preparat nawilża przesuszoną śluzówkę nosa, a
także pomaga ją chronić przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych. Zawarta w produkcie woda morska to bogate źródło soli
mineralnych i mikroelementów, dlatego spray jest polecany również jako uzupełnienie leczenia infekcji dróg oddechowych. Preparat
wyposażono w specjalny aplikator, który zapewnia bezpieczne stosowanie sprayu u noworodków i niemowląt niezależnie od pozycji
(aplikator ma kształt, który zapobiega zbyt głębokiemu wprowadzeniu go do nosa, ponadto rozpylany strumień ma postać delikatnej
mgiełki).

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Marimer Baby spray przeznaczony do stosowania w codziennej higienie nosa, do nawilżania przesuszonej śluzówki
nosa, a także jako wsparcie w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Do stosowania od pierwszego dnia życia, a także u starszych
dzieci i dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Możliwość stosowania u osób z chorobami wywołującymi zwężenie dróg oddechowych należy skonsultować z lekarzem. Skład
wolny od konserwantów.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u wcześniaków.

Sposób użycia
Stosować donosowo. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Aplikować jedną dawkę do każdego nozdrza, stosować 1-2 razy dziennie –
zależnie od potrzeb. Po każdym użyciu należy umyć aplikator ciepłą wodą z mydłem, następnie opłukać i wytrzeć. Preparat nadaje się do
codziennego stosowania przez dłuższy czas.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

