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Disnemar baby aerozol do nosa 25 ml
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent ABBOTT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Disnemar Baby w postaci aerozolu do nosa jest izotonicznym roztworem soli mineralnych o neutralnym pH. Można z
niego korzystać już u dzieci od 1. dnia życia, gdyż jest delikatny dla śluzówki jamy nosa i nie podrażnia jej. Produkt ma specjalny
dozownik, dzięki czemu korzystać można z niego nie tylko w pozycji pionowej (gdy dziecko stoi lub siedzi), ale również w pozycji leżącej.
Wyrób medyczny będzie odpowiedni również dla alergików.

Na co jest Disnemar Baby? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest codzienna pielęgnacja nosa najmłodszych pacjentów,
a także dzieci nieco starszych, czy też osób dorosłych. Dzięki specjalnemu dozownikowi wyrób medyczny rozpyla do nosa roztwór w
formie delikatnej mgiełki. Pozwala ona optymalnie nawilżyć śluzówkę nosa i jednocześnie sam moment aplikacji produktu nie jest dla
dziecka nieprzyjemny. Wyrób medyczny Disnemar Baby oczyszcza jamy nosa i pomaga pozbyć się z niego nadmiaru wydzieliny,
ułatwiając tym samym dziecku oddychanie. Oczyszcza też nos z mikroorganizmów chorobotwórczych, alergenów oraz z
zanieczyszczeń. Produkt dodatkowo nawilża śluzówkę jam nosowych, co może być pomocne między innymi w sezonie grzewczym, przy
klimatyzacji, a także przy ekspozycji na dym papierosowy, kurz itd. Aerozol wykorzystać można też do udrożnienia nosa z kataru
infekcyjnego i alergicznego, czy też z wydzieliny towarzyszącej zapaleniu zatok. Wyrób medyczny dodatkowo wspomaga regenerację
błony śluzowej nosa.

W opakowaniu znajduje się 25 ml aerozolu do nosa Disnemar Baby. W skład wyrobu medycznego wchodzi woda oczyszczona o
neutralnym pH, a także jony sodu i potasu, jony chloru i wodorowęglany. Środkiem konserwującym produktu jest chlorek benzalkonium,
który chroni roztwór przed rozwojem bakterii. Produkt jest wyposażony aplikator pediatryczny (nebulizator mikrodyfuzyjny), który jest
bezpieczny dla nosa najmłodszych i delikatnie rozpyla aerozol (również kiedy dziecko leży), a poza tym całość dostępna jest w
przezroczystej butelce, dzięki czemu można kontrolować pozostałą objętość roztworu. Jedno opakowanie Disnemar Baby to ilość
roztworu pozwalająca na rozpylenia aż do 250 dawek produktu.

Wyrób medyczny Disnemar Baby należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Dawkowanie Disnemar Baby należy dostosować
do potrzeb pacjenta – jednorazowo wystarczy wykorzystać jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego. Dawki można
powtarzać w ciągu dnia, w miarę zapotrzebowania. Jeśli aerozol do nosa Disnemar Baby stosowany będzie u niemowląt, najlepiej
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korzystać z niego przed karmieniem. Jego zastosowanie w tym czasie pozwoli udrożnić nos dziecka, dzięki czemu łatwiej będzie mu
połykać pokarm bez powietrza, co jednocześnie zredukuje ryzyko dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Wyrób medyczny Disnemar Baby jest łagodny dla nosa i może być stosowany już u najmłodszych pacjentów (u dzieci od 1. dnia życia),
jednak ma również przeciwwskazania. Nie powinien być używany u osób, które mają nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników.

Skład
Disnemar baby zawiera:

wodę oczyszczoną o neutralnym pH
elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany
środek konserwujący - chlorek benzalkonium, który zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie.

Wskazania i działanie
Disnemar baby jest izotonicznym roztworem soli mineralnych o neutralnym pH, który może być stosowany w obrębie jamy nosowej, bez
podrażniania błony śluzowej nosa. Specjalnie zaprojektowany dozownik (rozpylacz) wyrobu umożliwia jego podawanie w każdej pozycji
(również w pozycji leżącej).

Disnemar baby jest zalecany do stosowania u dzieci i niemowląt (już od 1 dnia życia).
Disnemar baby jest wskazany do utrzymywania codziennej higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa.
Fizjologiczny roztwór soli mineralnych o neutralnym pH oczyszcza oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej
nosa i wspomaga jej regenerację. Dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu łagodzi objawy niedrożności nosa.
Wyrób można stosować:

w profilaktyce i wspomagająco w trakcie leczenia
w okresie ciąży i karmienia piersią
w każdym wieku (u niemowląt, dzieci i dorosłych)
codziennie, kilka razy w ciągu dnia - przez dowolnie długi czas.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.
U niemowląt zaleca się stosowanie wyrobu Disnemar baby przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa umożliwia
połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z połykaniem
powietrza.

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