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Disnemar aerozol do nosa dla dorosłych 25 ml
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent SOLVAY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Disnemar w postaci aerozolu do nosa dla osób dorosłych jest izotonicznym roztworem soli mineralnych, który ma pH
neutralne dla organizmu. Produkt wyposażony jest w specjalny dozownik, a konkretnie w nebulizator mikrodyfuzyjny. Jest to bardzo
ważne, ponieważ dzięki temu roztwór Disnemar jest rozpylany równomiernie do jam nosowych w postaci bardzo delikatnej mgiełki.

Na co jest Disnemar? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Disnemar jest codzienna higiena nosa oraz utrzymanie
prawidłowej kondycji błony śluzowej. Produkt będzie pomocny również w celu nawilżenia przesuszonej błony śluzowej nosa, chociażby
w związku z działaniem ogrzewania, klimatyzacji, czy też narażenia na kurz lub dym papierosowy. Wyrób medyczny Disnemar można
wykorzystać również w celu udrożnienia nosa przy jego niedrożności związanej z zanieczyszczonym powietrzem, katarem lub alergią.
Wyrób medyczny działa oczyszczająco na jamy nosowe, a dodatkowo zapewnia optymalny poziom nawilżenia śluzówki nosa oraz
wspomaga jej regenerację. Działanie wypłukujące Disnemar przyczynia się do łagodzenia objawów towarzyszących niedrożności nosa.

W opakowaniu znajduje się 25 ml aerozolu Disnemar. W skład wyrobu medycznego wchodzi woda oczyszczona o neutralnym pH, a
także elektrolity, czyli jony potasu, sodu i chloru oraz wodorowęglany. W składzie produktu znajduje się również środek konserwujący,
czyli chlorek benzalkolium, którego działanie ma na celu zabezpieczenie roztworu przed zakażeniem przez bakterie. Jedno opakowanie 
Disnemar pozwala na otrzymanie aż 250 równych dawek produktu. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Disnemar należy
zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Zalecane dawkowanie Disnemar u pacjentów dorosłych to 1–2 dawki do każdego otworu
nosowego podawane kilka razy na dobę. W razie konieczności wyrób medyczny Disnemar można stosować przez dłuższy czas.

Wyrób medyczny Disnemar może być stosowany zarówno do celów profilaktycznych, jak i wspomagająco przy leczeniu niedrożności
nosa, czy też jego suchości. Z produktu mogą bezpiecznie korzystać pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Wyrób znajduje się w
przezroczystej butelce, która umożliwia stałe kontrolowanie ilości pozostałego produktu. Wyrób medyczny nie podrażnia błony śluzowej
nosa, ale jednocześnie dobrze ją nawilża i sprzyja jej regeneracji, a także oczyszczaniu jam nosowych z kataru oraz ich udrażnianiu w
przypadku niedrożności różnego pochodzenia. Produkt może być stosowany również przez pacjentów w podeszłym wieku. Z przyczyn
higienicznych zaleca się, aby z jednego opakowania wyrobu medycznego Disnemar korzystał wyłącznie jeden pacjent.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/disnemar-aerozol-do-nosa-dla-doroslych-25-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Wyrób medyczny Disnemar ma przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 
Wyrób medyczny Disnemar (opakowanie zielone) jest przeznaczony do stosowania przez pacjentów dorosłych – ma inną budowę i
wielkość dozownika niż Disnemar Baby przeznaczony dla dzieci (opakowanie niebieskie). Produkt Disnemar dla dorosłych nie powinien
być stosowany u dzieci.

Dawkowanie

Naturalnie bogata zawartość mikroelementów powoduje, że disnemar jest szczególnie polecany: w niedrożności nosa
spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi, kiedy konieczne jest udrożnienie nosa, takimi jak: przeziębienie, nieżyt nosa
czy zapalenie zatok, w nawilżaniu wysuszonej błony śluzowej nosa, w codziennej higienie nosa zarówno u niemowląt i dzieci, jak
i u osób dorosłych. Ze względu na specjalną formę opakowania disnemar może być podawany w każdej pozycji, jest łatwy do
przenoszenia, co pozwala na wygodne i proste jego stosowanie w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. U niemowląt zalecane jest stosowanie disnemaru
przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa ułatwia połykanie bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości
związanych z połykaniem powietrza. Dorośli: jedna do dwóch dawek do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Wskazania i działanie
Disnemar jest wysoce oczyszczonym fizjologicznym roztworem wody morskiej z mikroelementami. Może być stosowany w obrębie
otworów jamy nosowej, bez podrażniania błony śluzowej. Jest wskazany do utrzymywania higieny nosa i prawidłowego stanu błony
śluzowej nosa. Disnemar ułatwia czyszczenie, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej
regenerację. Jednocześnie, dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu pomaga udrożnić nos. Disnemar jest zalecany do
stosowania w każdym wieku. Disnemar jest skuteczny u niemowląt, dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku

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