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Irigasin zestaw do płukania nosa i zatok (12 saszetek +
irygator)
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Irigasin to preparat, który pomaga udrożnić drogi oddechowe, jednocześnie oczyszczając jamę nosową z
zalegającej wydzieliny; jego składniki pozwalają również neutralizować bakterie, wirusy oraz alergeny. To produkt bardzo delikatny
dla struktury nosa, który zapewnia także pielęgnację jego oraz zatok. Irigasin można przyjmować w postaci roztworu izotonicznego
oraz hipertonicznego – obydwa warianty mogą zostać przygotowane z użyciem tego samego zestawu, zmianie ulega jedynie liczba
saszetek proszku. Zestaw do płukania nosa Irigasin może być stosowany już od 4. roku życia.

Na co jest wyrób medyczny Irigasin? To preparat, którego najważniejszym zadaniem jest pomoc w leczeniu ostrych lub przewlekłych
chorób zatok przynosowych; może on posłużyć również do pozbycia się uporczywego kataru występującego przy infekcjach lub
alergiach. Stosowanie produktu zaleca się także przed zabiegami chirurgicznymi obejmującymi nos lub zatoki i po nich. Ponadto
preparat świetnie sprawdza się w profilaktycznym zastosowaniu, pomagając utrzymać odpowiednią higienę jamy nosowej i zatok
przynosowych.

Wyrób medyczny Irigasin można przygotować na dwa różne sposoby: w postaci roztworu izotonicznego lub hipertonicznego – wybór
zależy od potrzeb pacjenta. W zestawie znajduje się dwanaście saszetek wraz z irygatorem w formie miękkiej butelki. Chcąc
przygotować roztwór izotoniczny, należy wsypać do butelki jedną saszetkę proszku; przy roztworze hipertonicznym potrzebne będą z
kolei dwie saszetki. W obydwu przypadkach resztę irygatora uzupełniamy ostudzoną, przegotowaną wodą do zaznaczonego na butelce
poziomu 240 ml.

Funkcją Irigasin w postaci roztworu izotonicznego jest przede wszystkim oczyszczenie jamy nosa z zalegającej wydzieliny, a także
neutralizacja wszelkich bakterii oraz wirusów, które mogą znajdować się w jamie nosa i w zatokach. Preparat pomaga też pielęgnować
drogi oddechowe w przypadku ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Roztwór izotoniczny ma działanie nawilżające,
dzięki czemu sprawdzi się w przypadku wysuszenia śluzówki nosa.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/irigasin-zestaw-do-plukania-nosa-i-zatok-12-saszetek-irygator.html
http://www.aptekaotc.pl/irigasin-zestaw-do-plukania-nosa-i-zatok-12-saszetek-irygator.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Irigasin w postaci roztworu hipertonicznego pełni również funkcję oczyszczającą, jednak oprócz tego ma właściwości osmotyczne,
dzięki czemu zmniejsza obrzęk śluzówki. Takie działanie jest szczególnie pożądane przy infekcjach i alergiach, jak również w przypadku
zapalenia zatok.

Podstawowym składnikiem wyrobu medycznego Irigasin jest chlorek sodu. Ten związek chemiczny stanowi podstawowe źródło
kationów sodu i anionów chloru, które mają kluczowe znaczenie dla ludzkiego organizmu. W połączeniu z wodą chlorek sodu tworzy
roztwór, który skutecznie płucze nos i zatoki przynosowe.

Irigasin to środek o prostym, bezpiecznym składzie, dzięki czemu może być używany przez osoby w niemal każdym wieku. Producent
zaleca stosowanie go powyżej 4. roku życia, w przypadku młodszych dzieci konieczna będzie konsultacja z lekarzem. Dzieci powinny
korzystać z produktu wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej; Irigasin mogą stosować także kobiety w ciąży i karmiące piersią. W celu
wypłukania nosa należy wykorzystać całą zawartość butelki, wprowadzając połowę roztworu do każdego otworu nosowego. Po
zastosowaniu preparatu całość należy dokładnie wyczyścić, a do kolejnego użycia przygotować nowy roztwór. Butelka jest
przeznaczona do użytku wielokrotnego, jednak ze względu na kwestie higieniczne powinna z niej korzystać tylko jedna osoba. W ciągu
godziny po irygacji nie należy przyjmować pozycji leżącej – w przeciwnym wypadku roztwór może trafić do ucha. Z tego względu nie
zaleca się stosowania Irigasinu bezpośrednio przed snem.

Wyrób medyczny Irigasin nie powinien być stosowany przez osoby cierpiące na nadwrażliwość na chlorek sodu. Przeciwwskazaniem
jest również całkowita blokada nosa, która może uniemożliwić wydostanie się roztworu. Należy pilnować, aby płyn nie dostał się do uszu
– korzystanie z produktu jest niewskazane w przypadku ich infekcji lub uczucia zatkania. Osoby bezpośrednio po operacji ucha powinny
zaś skonsultować się z lekarzem.

Preparat przechowuje się w miejscu o temperaturze pokojowej, chronionym od światła i wilgoci. Irigasin zarejestrowany jest jako wyrób
medyczny.

Opis
Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Zestaw składa się z irygatora w postaci
miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem oraz 12 saszetek.

Wskazania:

ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii
przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu
profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Irigasin umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania i sposobu postępowania z wyrobem znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania
lub na stronie www.irigasin.pl

W celu kontynuowania terapii sięgnij po zestaw uzupełniający - Irigasin 30 saszetek

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA SPECJALNE I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok się nasilają,
należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu.

Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha. W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem.

Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu. Nie stosować później niż na
godzinę przed snem. Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę nie należy się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha.

Powyżej 4. roku życia
Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia
należy skonsultować z lekarzem.

Producent
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Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
Masa netto: 25,92 g (12 szt. po 2,16 g)

Zawartość opakowania
2.16

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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