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Bloxin żel do jamy ustnej w sprayu 20 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Żele

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Bloxin w postaci żelu do jamy ustnej w sprayu jest produktem, którego działanie ochronne rozpoczyna się
bezpośrednio po aplikacji. Preparat może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a także młodzież i dzieci od 1. roku życia. Produkt
Bloxin jest przeznaczony do codziennego stosowania.

Na co jest żel do jamy ustnej w sprayu Bloxin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest codzienna ochrona przed
wirusami. Produkt dodatkowo znajduje zastosowanie w walce z infekcją wirusową, do której już doszło, w tym w łagodzeniu jej objawów
i skracaniu czasu trwania choroby. W składzie wyrobu medycznego Bloxin można znaleźć trzy składniki aktywne, dzięki którym
działanie żelu do jamy ustnej w sprayu Bloxin polega na tworzeniu na powierzchni śluzówki jamy ustnej specjalnej warstwy ochronnej.
Wspiera ona naturalną barierowość, a poza tym staje się również barierą mechaniczną, która ogranicza wirusom wnikanie do organizmu
oraz w konsekwencji namnażanie się. Wyrób medyczny Bloxin może być skuteczny w prewencji grypy i przeziębienia, poza tym może
łagodzić ich objawy oraz skracać czas trwania choroby.

W opakowaniu znajduje się 20 ml żelu do jamy ustnej w sprayu Bloxin. W skład wyrobu medycznego wchodzi jota-karoten i hialuronian
sodu, a oprócz tego ektoina i składniki pomocnicze. Do tych można zaliczyć glikol propylenowy i kwas cytrynowy, a oprócz tego
wodorofosforan sodu oraz fosforan sodu. Poza tym w składzie wyrobu medycznego Bloxin znajduje się woda oraz substancje
konserwujące.

Przed zastosowaniem żelu do jamy ustnej w sprayu Bloxin zaleca się zapoznanie z ulotką dołączoną do jego opakowania. Produkt
powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi, chyba że lekarz indywidualnie wyda inne rekomendacje. Można go
stosować profilaktycznie oraz w celu wspomagania leczenia infekcji wirusowych. Jest on przeznaczony do codziennego stosowania i
zaleca się jego aplikację do czterech razy na dobę. Nie należy przekraczać wskazanych dawek dziennych wyrobu medycznego.
Bezpośrednio po zastosowaniu produktu nie należy pić i spożywać pokarmów. Jeśli pacjent będzie stosować wyrób medyczny
Bloxin przez 7 dni i nie zauważy poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem. Stosowanie żelu do jamy ustnej w sprayu Bloxin u
dzieci wymaga nadzoru dorosłego opiekuna.
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Wyrób medyczny Bloxin w postaci żelu do jamy ustnej w sprayu ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy powinni z niego korzystać.
Wśród nich jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden ze składników produktu. Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego pojawi
się swędzenie lub pieczenie, należy odstawić produkt, gdyż może to wskazywać na uczulenie na jego składniki. Wyrób medyczny Bloxin
nie powinien być stosowany na zranioną śluzówkę jamy ustnej i gardła, poza tym należy uważać, aby produkt nie miał kontaktu z
oczami. Bez konsultacji z lekarzem nie należy łączyć go z innymi preparatami doustnymi.

Opis
Żel do jamy ustnej Bloxin to nowy sposób profilaktyki i walki z infekcją wirusową.

Chroni przed wirusami

Blokuje wnikanie wirusów do komórek.
Chroni przed infekcjami wirusowymi wywołanymi m.in. wirusami grypy i koronawirusami w tym SARS-CoV-2.
Ogranicza transmisję wirusów z osób chorych na inne osoby.

Łagodzi objawy infekcji wirusowych i wspomaga leczenie

Blokuje namnażanie się wirusów, hamuje i łagodzi objawy infekcji wirusowych.
Łagodzi suchy kaszel, tzw. kaszel odruchowy.
Zmniejsza ból gardła poprzez działanie nawilżające.

Skraca czas trwania choroby

Skraca czas trwania choroby wywołanej przez infekcję bakteryjną lub wirusową gardła i migdałków.

Dla dorosłych i dzieci po pierwszym roku życia.

Cechy

bariera przeciw wirusom* powodującym m.in. przeziębienie, grypę i Covid-19
blokuje wirusy chroni przed infekcjami wirusowymi
łagodzi objawy bólu gardła i suchego kaszlu oraz wspomaga leczenie
skraca czas trwania choroby
*(wirusom grypy i koronawirusom)

Składniki
Składniki odpowiadające za działanie wyrobu: jota-karagen, hialuronian sodu, ektoina, Składniki pomocnicze: glikol propylenowy, kwas
cytrynowy, wodorofosforan sodu, fosforan sodu, woda oraz substancje konserwujące

Stosowanie
Sposób użycia: podanie do jamy ustnej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu użycia znajdują sie w ulotce wewnątrz
opakowania.

Działa natychmiast po aplikacji.

Przechowywanie
Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. 15-25 °C. Chronić przed światłem i
źródłami ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Należy zapoznać się z treścią ulotki.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
20
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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