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Desnoran spray do nosa przeciw chrapaniu 30 ml
 

Cena: 29,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Desnoran w postaci sprayu to produkt stosowany w przypadku problemu chrapania, który został przebadany
klinicznie i przeszedł pozytywnie wiele badań konsumenckich. Posiada specjalnie zaprojektowany aplikator, który ułatwia stosowanie
produktu na leżąco, a także precyzyjnie rozpyla ten wyrób medyczny, aby mógł dotrzeć w miejsce docelowe.

Na co jest Desnoran? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest przeciwdziałanie najczęściej występującym u pacjentów
mechanizmom przyczyniającym się do chrapania, czyli zbyt silnemu rozkurczowi mięśni gładkich okolic gardła. Skład sprayu Desnoran
został tak dobrany, aby celować w przyczynę chrapania. Wyrób medyczny zatem poprawia napięcie tkanek gardła, a dodatkowo
wykazuje działanie nawilżające i zmiękczające śluzówkę. W konsekwencji prowadzi to do łatwiejszego przepływu powietrza przez drogi
oddechowe śpiącego pacjenta, przez co wibracje języczka i podniebienia miękkiego są redukowane, podobnie jak powstający w ich
efekcie odgłos chrapania. W badaniach konsumenckich zauważono, że wyrób medyczny korzystnie wpływa na jakość snu i efektywność
nocnego wypoczynku, a także redukuje ilość bólów głowy związanych z chrapaniem.

W opakowaniu znajduje się 30 ml wyrobu medycznego Desnoran. W skład produktu wchodzi woda oczyszczona i chlorek sodu, a także
polisorbat 80, sorbinian potasu oraz edytynian disodu. Aplikator produktu posiada unikalną konstrukcję, dzięki której Desnoran może być
używany w pozycji leżącej, a wyrób medyczny pod wysokim ciśnieniem dociera w miejsce docelowe swojego działania. Zgodnie z
informacjami producenta produkt działa nawet do 7–8 godzin od aplikacji, jednak jeśli będzie mieć krótsze trwanie, zalecane jest
zwiększenie dawki. Zalecane jest regularne stosowanie produktu, najlepiej każdego dnia wieczorem, bezpośrednio przed planowanym
snem.

Niektórzy pacjenci zauważają efekty już po jednokrotnym zastosowaniu produktu, ale są też osoby, w przypadku których pożądany
skutek jego działania pojawia się dopiero po kilku dniach. Przed aplikacją należy dokładnie oczyścić nos. W celu aplikacji sprayu należy
przechylić głowę do tyłu – najwygodniej zrobić to w czasie leżenia. Jednorazowo należy zaaplikować 4–6 dawek sprayu do każdego
otworu nosowego, a następnie odczekać w pozycji z odchyloną głową, by wyrób spłynął i miał możliwość dokładnego pokrycia śluzówki
gardła. Po aplikacji wyrobu medycznego Desnoran nie powinno się już jeść i pić, a ponadto nie jest zalecane mycie zębów, gdyż może to
negatywnie wpłynąć na skuteczność działania sprayu. Pojedyncze opakowanie Desnoran powinno wystarczyć na około 30 dni kuracji.
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Wyrób medyczny Desnoran przeciwwskazania do stosowania również posiada, co oznacza, że nie każdy pacjent mający problem z
chrapaniem powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników preparatu. Produkt nie
powinien być również stosowany w celu leczenia bezdechu sennego. Spray należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od
otwarcia.

Wskazania i działanie
Desnoran został stworzony, by przeciwdziałać najczęściej występującym mechanizmom chrapania, jakim jest zbyt silny rozkurcz mięśni
okolic gardła występujący w czasie snu. W konsekwencji tego, wejście do gardła ulega zwężeniu utrudniając przepływ powietrza. Aby
zapewnić płucom właściwą objętość powietrza, zwiększeniu ulega szybkość jego przepływu przez gardło. Wzrastające ciśnienie
wywierane na gardło wywołuje drganie języczka i podniebienia miękkiego, a właśnie te wibracje odpowiadają za odgłos chrapania.

Desnoran usuwa przyczynę chrapania. Dzięki swojemu składowi:
nawilża i zmiękcza błonę śluzową oraz
poprawia napięcie tkanek gardła

Optymalne działanie Desnoranu możliwe jest dzięki unikalnej konstrukcji aplikatora:
systemowi „upside-down”, który umożliwia aplikację środka w każdej pozycji ciała oraz
systemowi „jet-stream”, który zapewnia dozowanie środka pod wysokim ciśnieniem i dotarcie substancji w miejsce
docelowe.

Działanie Desnoranu utrzymuje się do 7-8 godzin od zaaplikowania.
Desnoran starcza na ok. 30 dni codziennego stosowania. Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Opis
Zastosowanie: Najczęstszą przyczyną chrapania jest zbyt silny rozkurcz mięśni okolic gardła występujący w czasie snu. W konsekwencji
tego wejście do gardła ulega zwężeniu utrudniając przepływ powietrza. Aby zapewnić płucom właściwą objętość powietrza zwiększeniu
ulega szybkość jego przepływu przez gardło. Wzrasta ciśnienie wywierane na gardło, co wywołuje drganie języczka i podniebienia
miękkiego. Wibracje te odpowiadają za odgłos chrapania. Desnoran usuwa przyczynę chrapania. To wyrób medyczny w postaci sprayu
przeznaczonego do podawania do nosa. Desnoran nawilża i zmiękcza błonę śluzową oraz poprawia napięcie tkanek gardła. Dzięki
takiemu działaniu wyrób medyczny Desnoran ułatwia przepływ powietrza przez drogi oddechowe niwelując wibracje i usuwając odgłos
chrapania.

Cechy

przeciw chrapaniu
skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi

Składniki
woda oczyszczona, sodu chlorek, glicerol, polisorbat 80, sorbinian potasu, disodu edytynian

Stosowanie
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Desnoran należy przeczytać uważnie całą ulotkę z instrukcją użycia, ponieważ zawiera ona
ważne informacje.

Sposób postępowania z wyrobem
Desnoran należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu wyrób zachowuje ważność przez 3 miesiące. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
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Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do leczenia bezdechu sennego.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30

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

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

