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ClinSin Med zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok x
30 sasz
 

Cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Substancja aktywna to chlorek sodu.

Wskazania i działanie
Zestaw do płukania nosa i zatok w przypadku: zapalenia zatok, nieżytów nosa czy zabiegów chirurgicznych. Przy użyciu ClinSin med
można przygotować roztwór dostosowany do potrzeb pacjenta:

izotoniczny:
oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów
wykazuje działanie nawilżające na śluzówkę nosa

hipertoniczny:
oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów
działanie osmotyczne zmniejszając obrzęk śluzówki

Wskazania do płukania zatok:
Zapalenie zatok (ostre, przewlekłe)
Infekcje błony śluzowej nosa
Alergiczny nieżyt nosa
Przygotowanie do zabiegów laryngologicznych oraz po zabiegach
Wysuszenie śluzówki nosa (spray’e, klimatyzacja)
Nadmiar śluzu w górnych drogach oddechowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Dawkowanie
Zawartość jednej saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupełnij ciepłą wodą do odpowiedniego poziomu
oznaczonego napisem 240 ml.

Dokładnie zakręć butelkę, zatkaj otwór w nakrętce palcem i wstrząśnij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu.
Stań w pozycji nachylonej nad umywalką. Oddychając swobodnie przez usta przyłóż końcówkę nakrętki irygatora do jednego
otworu nosa. Płynnie ściśnij butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu,
musi on pozostać otwarty, aby wypływająca woda wraz z wydzielinami miała ujście na zewnątrz jamy nosowej. To samo
powtórz dla drugiego otworu nosa. NIE POŁYKAJ ROZTWORU!!!
Po płukaniu oczyść nos chusteczką jednorazową poprzez wydmuchanie. Pozostałą ilość roztworu należy wylać, a zestaw umyć.
Do każdego płukania przygotuj świeży roztwór.

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