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Nebu-dose Isotonic 100 amp.a 5ml
 

Cena: 31,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 amp.a 5ml

Postać -

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Jałowy roztwór chlorku sodu 0,9 %.

Działanie
Preparat wykorzystywany w trakcie nebulizacji ułatwia usuwanie wydzieliny, poprawiając tym samym komfort oddychania. Rozbija on
bowiem wiązania jonowe wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza jej lepkość i elastyczność, ponadto absorbuje wodę z błony
śluzowej i podśluzowej, redukując obrzęk, a także pobudza odruch kaszlu i wykrztuszania, czyli wspomaga usuwania śluzu, który
gromadzi się w oskrzelach. Wyrób medyczny Nebu-Dose Isotonic może być również stosowany bezpośrednio do oczu i nosa, wówczas
działa on na zasadzie sił mechanicznych.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Nebu-Dose Isotonic przeznaczony do stosowania w terapii inhalacyjnej u osób w każdym wieku, szczególnie polecany
przy zapaleniu oskrzelików, ostrym zapaleniu oskrzeli, mukowiscydozie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz jako nośnik innych
leków do inhalacji. Preparat nadaje się do zakraplania i przemywania oczu jako środek zmniejszający dyskomfort spowodowany np.
suchym lub zanieczyszczonym powietrzem, a także do płukania i oczyszczania nosa w trakcie nieżytu nosa.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie zawiera konserwantów. Nie stosować w
przypadku uszkodzenia ampułki oraz po upływie terminu ważności. Należy przerwać stosowanie preparatu oraz skonsultować się z
lekarzem w przypadku skurczu oskrzeli bądź uporczywego kaszlu. Jedną ampułkę może używać tylko jedna osoba. Nie stosować jednej
ampułki zarówno do zakrapiania oczu, jak i do irygacji nosa. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować wyrobu równocześnie z innymi
lekami.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Sposób użycia
Produkt do bezpośredniego użycia. Ze względu na brak konserwantów w składzie należy zużyć bezpośrednio po otwarciu. Terapia
inhalacyjna: stosować z dowolnym nebulizatorem. Jednorazowo do inhalacji stosować 4-5ml lub według zaleceń lekarza. Stosowanie do
oczu: zakraplać kilka kropli do każdego oka. Aplikować według potrzeb. Można stosować na założonych soczewkach kontaktowych.
Stosowanie do nosa: odchylić głowę do tyłu, końcówkę ampułki wprowadzić do otworu nosowego, delikatnie ścisnąć ampułkę.
Czynność powtórzyć w drugim otworze nosowym. Aby ułatwić odpływ śluzu, należy wyprostować głowę. Stosować według potrzeb. Po
aplikacji należy wstrzymać się z wydmuchiwaniem nosa przez 10 minut. U niemowląt należy aplikować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności i delikatności.
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