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Ectorhin hipertoniczny spray do nosa z ektoiną 20 ml
 

Cena: 26,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ectorhin w postaci sprayu do nosa jest produktem hipertonicznym z ektoiną, który może być stosowany już u
najmłodszych dzieci. Spray do nosa Ectorhin jest wyrobem medycznym pozbawionym konserwantów, który nie wywołuje efektu
przyzwyczajenia.

Na co jest spray Ectorhin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest profilaktyka nieżytu nosa i zapalenia zatok, a także
wspomaganie leczenia ich objawów. Składnikiem czynnym produktu jest ektoina, która jest substancją naturalnie występującą w
przyrodzie – jej działaniem jest stabilizacja błon komórkowych oraz łagodzenie stanów zapalnych. Spray Ectorhin działa obkurczająco,
ułatwiając pozbywanie się zalegającej w nosie wydzieliny, jednocześnie nie przyczyniając się do problemu nadmiernego wysuszenia
śluzówki nosa. Funkcją sprayu do nosa Ectorhin jest nawilżanie śluzówki nosa, a także łagodzenie stanów zapalnych śluzówki nosa oraz
zatok. Wyrób medyczny dodatkowo redukuje problem podrażnienia śluzówki oraz jej nadmiernej suchości, zmniejszając dokuczliwości
objawów takich jak kichanie, świąd nosa czy też tworzenie się strupów. Dzięki redukcji obrzęku śluzówki nosa wyrób medyczny Ectorhin
naturalnie udrażnia nos, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo działanie polega na wspieraniu regeneracji podrażnionej błony śluzowej
nosa.

W opakowaniu znajduje się 20 ml sprayu Ectorhin. W skład wyrobu medycznego wchodzi ektoina, sól morska oraz woda i bufor
fosforanowy. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane w
ulotce dawkowanie Ectorhin to 1–2 aplikacje sprayu do każdego otworu nosowego w częstotliwości nawet kilku razy dziennie. Jeśli
spray Ectorhin będzie stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat, nie należy produktu stosować częściej niż 10 razy dziennie. Jeśli
natomiast ze sprayu będą korzystać pacjenci w wieku powyżej 2 lat, aplikować wyrób medyczny do nosa mogą w częstotliwości
dostosowanej do własnych potrzeb – nie ma w tym przypadku ograniczeń co do częstotliwości stosowania. Ze sprayu Ectorhin nie
powinno się korzystać dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Aby prawidłowo skorzystać z produktu, należy w pierwszej kolejności wydmuchać nos, a następnie przy pochylonej lekko do przodu
głowie zatkać jeden otwór nosowy, a do drugiego podać dawkę sprayu, wykonując przy tym spokojny wdech. Czynność należy
powtórzyć dla drugiego otworu nosowego. Każdorazowo po zastosowaniu produktu należy przetrzeć końcówkę sprayu czystą
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chusteczką, a całość zabezpieczyć nasadką. Ze względów higienicznych z jednego opakowania sprayu do nosa Ectorhin powinna
korzystać wyłącznie jedna osoba.

Spray Ectorhin ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent może z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego. Jeśli u pacjenta po zastosowaniu produktu pojawią się objawy
reakcji alergicznej, powinien wyrób odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Spray po otwarciu powinien być zużyty w czasie nie dłuższym
niż 3 miesiące, a jeśli tak się nie stanie, pozostałą część produktu należy wyrzucić.

Skład
ektoina (Ectoin), sól morska, woda, bufor fosforanowy

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

łagodzi stany zapalne podrażnionej śluzówki nosa i zatok
łagodzi objawy takie jak suchość i podrażnienie śluzówki nosa, kichanie, uczucie świądu oraz ogranicza tworzenie się strupów
zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa przez co w naturalny sposób udrażnia nos i zatoki
wspiera proces regeneracji podrażnionej śluzówki nosa
nawilża śluzówkę nosa
bez konserwantów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie.

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