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Marimer hipertoniczny, roztwór wody morskiej, 100ml
 

Cena: 29,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać aer.do nosa

Producent NEPENTES S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Wyrób medyczny Marimer hipertoniczny spray do nosa to roztwór wody morskiej, naturalnie bogaty w sole mineralne i mikroelementy
pochodzące z morza. Przywraca naturalną funkcję ochronną błony śluzowej nosa, ułatwia oddychanie i usuwanie wydzieliny. Produkt
polecany jest dla niemowląt od 1 dnia życia, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Skład
Sterylny, hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej zawierający sól w ilości odpowiadającej 22 g/l.

Roztwór nie zawiera konserwantów.

Działanie
Marimer hipertoniczny spray do nosa oczyszcza i udrażnia jamy nosowe ułatwiając usuwanie wydzieliny i swobodne oddychanie.

Wskazania
Produkt polecany jest dla niemowląt od 1 dnia życia, dzieci, młodzieży i osób dorosłych szczególnie podczas przeziębienia, karatu i po
zabiegach operacyjnych. Roztwór wody morskiej zaleca się stosować w celu oczyszczania i udrażniania jam nosowych oraz jako
uzupełnienie leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
1. Włóż końcówkę do nosa.
2. Przechyl głowę na bok i rozpyl spray.
3. Czynności powtórz dla drugiej dziurki nosa.
4. Wyprostuj głowę, tak aby wydzielina spłynęła, wytrzyj nadmiar roztworu (niemowlęta) lub wydmuchaj nos (dzieci, młodzież i dorośli).

Stosowanie produktu
Rozpylić 1-2 dawki produktu do każdej dziurki nosa, 1-3 razy dziennie lub w zależności od potrzeby, najlepiej przed każdym posiłkiem.
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Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować u wcześniaków.
Przed zastosowaniem u noworodków, niemowląt i małych dzieci z chorobami powodującymi zwężenie dróg oddechowych (np. astma)
należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską.
Nie stosować po terminie ważności.

Uwagi i środki ostrożności
Po każdym użyciu należy umyć aplikator za pomocą ciepłej wody z mydłem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Na początku stosowania może wystąpić uczucie pieczenia lub przejściowego podrażnienia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Produkt dozwolony do stosowania u dzieci od 1 dnia życia.
Nie stosować u wcześniaków.
Przed zastosowaniem u noworodków, niemowląt i małych dzieci z chorobami powodującymi zwężenie dróg oddechowych (np. astma)
należy skonsultować się z lekarzem.
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