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Esoxx one x 14 saszetek po 10 ml
 

Cena: 42,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Syropy

Producent ALFA WASSERMANN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Esoxx One w postaci saszetek jednodawkowych z syropem niewymagającym rozcieńczenia to produkt o
właściwościach miejscowo osłaniających śluzówkę przewodu pokarmowego. Na co jest Esoxx One? Wskazaniem do stosowania
wyrobu medycznego są objawy refluksu żołądkowo-jelitowego. Wyrób medyczny może być pomocny w terapii uzupełniającej refluksu i
zgagi, poza tym można wykorzystać go w terapii pomostowej w okresie odstawienia inhibitorów pompy protonowej i H2 blokerów.
Produkt może być też stosowany w przypadku problemów z refluksem nocnym, a także refluksem niekwaśnym, w przypadku którego
IPP i H2 blokery się nie sprawdzają. Esoxx One wykazuje miejscowe działanie osłaniające śluzówkę przewodu pokarmowego i chroni ją
przed drażniącą treścią żołądkową, przez co redukuje dokuczliwość objawów takich jak ból nadbrzusza, zgaga, kwaśne odbijanie, kaszel,
a także podrażnienie bądź chrypka. Dodatkowo produkt wspiera gojenie się śluzówki przełyku.

W opakowaniu znajduje się 14 saszetek po 10 ml Esoxx One. W skład wyrobu medycznego wchodzi kwas hialuronowy i siarczan
chondroityny, a także Lutrol® i składniki pomocnicze. Wyrób medyczny Esoxx One należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki (10 ml) wyrobu medycznego dziennie.
Najlepiej zawartość saszetki Esoxx One przyjąć po głównym posiłku lub bezpośrednio przed snem. Jeśli pacjent zmaga się z nasilonymi
objawami nocnymi, dopuszczalne jest przyjęcie dwóch saszetek Esoxx One. Nie zaleca się jednak przekraczania powyższych dawek.
Aby przyjąć wyrób medyczny, wystarczy odciąć nożyczkami końcówkę saszetki, a zawartość opakowania wypić bezpośrednio – nie ma
konieczności rozcieńczania produktu.

Wyrób medyczny Esoxx One posiada przeciwwskazania do stosowania. Nie należy korzystać z niego przy nadwrażliwości na
którykolwiek z jego składników. Nie powinien być też przyjmowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.
Produktu nie wolno przechowywać w zasięgu dzieci.

Skład
Kwas hialuronowy, siarczan chondroidyny, hydroksypropyloceluloza, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzoesan sodu, sorbinian potasu,
aromaty, woda demineralizowana, poloxamer 407.

Przechowywanie
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Esoxx One należy przechowywać w miejscu suchym i chłodnym, z dala od źródeł ciepła. Produkt nie powinien być zamrażany.
Opakowanie z saszetkami Esoxx One należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. nie stosować
produktu po upływie terminu ważności, który umieszczony jest na opakowaniu.

Dawkowanie
Doustnie. 1 saszetka (10 ml) po głównych posiłkach i (lub) przed snem. Przy nasilonych objawach nocnych zaleca się przyjmowanie 2
saszetek przed snem. Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczania.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

