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Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa 100 ml
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa jest produktem, który może być stosowany już u dzieci i niemowląt od
1. miesiąca życia. Produkt jest delikatny nawet dla wrażliwego nosa, dzięki czemu można go stosować codziennie w dawkach
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W składzie wyrobu medycznego nie znajdują się konserwanty. Ma on postać łagodnego
sprayu do nosa, który nie wywołuje podrażnień. Jego końcówka jest dostosowana nawet do dziecięcych nosów. Spray może być
aplikowany pod dowolnym kątem, co ułatwia korzystanie z niego.

Na co jest Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest profilaktyka i
wspomaganie leczenia objawów, które towarzyszą nieżytowi nosa oraz zapaleniu zatok. Wyrób medyczny dobrze nawilża śluzówkę oraz
przeciwdziała jej wysychaniu, a dodatkowo przyczynia się do delikatnego oczyszczenia jamy nosowej, tym samym udrażniając nos. 
Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa dodatkowo zabezpiecza śluzówkę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego
powietrza oraz alergenów. Wyrób medyczny pomaga również zredukować jej obrzęk, dzięki czemu w naturalny sposób prowadzi do
udrożnienia nosa i zatok. Stosowanie wyrobu medycznego Ectimer redukuje dokuczliwą suchość w nosie, a także znosi przekrwienie i
obrzęk śluzówki. Oprócz tego redukuje uczucie świądu nosa i kichanie, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia tworzenia
strupów. Funkcją Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa jest również zmniejszanie stanu zapalnego podrażnionej błony
śluzowej nosa oraz zatok.

W opakowaniu znajduje się 100 ml wody morskiej z ektoiną w formie sprayu do nosa. W skład wyrobu medycznego wchodzi ektoina,
woda morska oraz woda oczyszczona. Zawarta w sprayu ektoina jest naturalnie występującą w przyrodzie substancją, która ma
właściwości stabilizujące błony komórkowe oraz działa przeciwzapalne. Wyrób medyczny jest lekko hipertonicznym roztworem, przez
co przyczynia się do udrożnienia jam nosowych. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
produktu, gdzie przedstawiono między innymi rekomendowane dawkowanie Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa. Jeśli lekarz
nie wskaże inaczej, zaleca się aplikację wyrobu medycznego do każdego otworu nosowego w częstotliwości 2–6 razy dziennie. Jeśli
jednak pacjent będzie mieć potrzebę częstszego stosowania produktu, jest to dopuszczalne – można z niego korzystać zgodnie z
zapotrzebowaniem. Ze względów higienicznych z jednego aplikatora powinna korzystać wyłącznie jedna osoba.
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Wyrób medyczny Ectimer woda morska z ektoiną spray do nosa ma też przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku może być
stosowany. Wśród nich jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. W przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji
alergicznej po zastosowaniu wyrobu medycznego zaleca się zaprzestanie korzystania z niego i konsultację z lekarzem.

Skład
ektoina, woda morska, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Ectimer to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów nieżytu nosa i zapalenia zatok

dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia
zmniejsza stan zapalny podrażnionej śluzówki nosa i zatok
łagodzi objawy takie jak suchość, obrzęk i przekrwienie śluzówki nosa, kichanie, uczucie świądu oraz ogranicza tworzenie się
strupów
pomaga zmniejszyć obrzęk błony śluzowej nosa przez co w naturalny sposób udrażnia nos i zatoki
zabezpiecza przed szkodliwym działaniem alergenów i zanieczyszczonego powietrza
wspiera proces regeneracji podrażnionej śluzówki nosa
delikatnie oczyszcza jamę nosową
nawilża śluzówkę nosa i zapobiega jej wysychaniu
ułatwia oddychanie
delikatny dla wrażliwych nosów
do codziennego użycia
bez konserwantów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, spray aplikuj do każdego otworu nosowego 2-6 razy dziennie lub tak często jak to potrzebne.

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