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Detusan x 24 pastylki do ssania
 

Cena: 16,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Tabletki do ssania

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Detusan w postaci pastylek do ssania jest produktem łagodzącym kaszel oraz zapewniającym ochronę podrażnionej
błonie śluzowej gardła. Wyrób powstał na bazie składników naturalnych – w tym wyciągu z porostu islandzkiego i kwiatów dziewanny,
ekstraktu z korzenia prawoślazu oraz kurkuminy.

Na co jest Detusan? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest kaszel palacza, czyli kaszel występujący u osób, które
rzuciły palenie. Jest to kaszel szczególnie dokuczliwy, który zazwyczaj pojawia się już w godzinach porannych i utrzymuje się w związku
z uszkodzeniem nabłonka dróg oddechowych, negatywnie wpływając na codzienne funkcjonowanie i samopoczucie. Pastylki do ssania
Detusan wspomagają przywracanie równowagi śluzówki gardła, a dodatkowo wspierają jej ochronę i przyczyniają się do łagodzenia
suchości jamy ustnej. W ten sposób Detusan przyczynia się do łagodzenia kaszlu palacza. Pastylki do ssania Detusan są wyrobem
medycznym o przyjemnym, miętowym smaku, dzięki czemu nie tylko przyczyniają się do redukcji kaszlu palacza, ale także do
odświeżania oddechu. W skład pastylek do ssania wchodzą wyciągi i ekstrakty roślinne, które powlekają śluzówkę gardła filmem
ochronnym, wspierając jej nawilżenie i ochronę, a jednocześnie łagodząc podrażnienia, chrypkę i kaszel.

Nałóg palenia papierosów może mieć wiele poważnych konsekwencji zdrowotnych – w tym przyczyniać się do poważnych schorzeń
układu oddechowego. Wyrób medyczny Detusan nie chroni pacjenta przed szkodliwym działaniem papierosów. Palenie papierosów jest
groźne dla zdrowia, a pastylki Detusan mogą jedynie wesprzeć kondycję błony śluzowej gardła po rzuceniu palenia, gdy ta jest jeszcze
podrażniona.

W opakowaniu znajdują się 24 pastylki do ssania Detusan. W skład 1 pastylki wchodzi wyciąg suchy z porostu islandzkiego i kwiatów
dziewanny, a także ekstrakt gęsty z korzenia prawoślazu oraz kurkumina. Oprócz tego w skład produktu wchodzi mentol, olejek
eukaliptusowy, olejek z mięty pieprzowej i olejek cytrynowy, a dodatkowo cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy oraz błękit
brylantowy. Wyrób medyczny Detusan należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz zdecyduje
inaczej. Rekomendowane dawkowanie wyrobu Detusan to 1 pastylka do ssania przyjmowana w miarę zapotrzebowania kilka razy
dziennie. Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 8 pastylek. Jeśli dolegliwości kaszlu palacza nie ustąpią po 7 dniach
stosowania pastylek do ssania Detusan, należy zasięgnąć porady lekarza. W tym przypadku niezbędna będzie poszerzona diagnostyka i
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ustalenie przyczyny kaszlu, która może nie być związana z podrażnieniem i suchością śluzówki, a poważniejszymi, wymagającymi
pomocy medycznej schorzeniami – np. chorobami układu oddechowego.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Detusan. Nie należy korzystać z niego w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Produkt wymaga też właściwego przechowywania, zabezpieczenia przed dostępem
dzieci, a także ochrony przed działaniem światła oraz wilgoci.

Skład
Cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, ekstrakt gęsty z korzenia prawoślazu, wyciąg suchy z
kwiatów dziewanny, mentol, olejek eukaliptusowy, olejek z mięty pieprzowej, olejek cytrynowy, kurkumina, błękit brylantowy.

Wskazania i działanie

Składniki wyrobu medycznego powlekają błonę śluzową gardła ochronnym filmem zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.
Wyrób łagodzi podrażnienia oraz dolegliwości związane z chrypką oraz suchością w jamie ustnej spowodowaną kontaktem z
dymem tytoniowym. Dzięki właściwościom łagodzącym, wyrób wspomaga przywrócenie równowagi, podrażnionej kaszlem,
błonie śluzowej gardła, zmniejszając częstotliwość odruchu kaszlowego. Dodatkowo preparat przywraca odczucie komfortu w
jamie ustnej, wykazując działanie odświeżające.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 pastylka do ssania, w zależności od potrzeb kilka razy dziennie. Nie więcej niż 8 pastylek na dobę.

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