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Eukanosol krople do nosa 10 ml
 

Cena: 13,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent OBELIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
triglicerydy, olejek sosny górskiej, olejek miętowy, olejek eukaliptusowy, octan α-tokoferolu, tymol.

Masa netto
10 ml

Charakterystyka

Ułatwia oddychanie.
Nawilża jamę nosową.
Pomaga udrożnić przewody nosowe i oczyścić je z zalegającej wydzieliny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. roku życia: aplikować 2-3 krople do każdego otworu nosowego, 3-6 razy dziennie.
Dzieci od 2. do 12. roku życia: aplikować 1-2 krople do każdego otworu nosowego, 3-4 razy dziennie.

Przed użyciem należy usunąć końcówkę zabezpieczającą kroplomierza.
Dla sprawdzenia działania, dwukrotnie nacisnąć końcówkę aplikatora, nie wprowadzając go do otworu nosowego.
Następnie umieścić pojemnik w dłoni i ocieplić go do temperatury ciała.
Przed użyciem usunąć końcówkę zabezpieczającą i delikatnie nacisnąć gumową końcówkę aplikatora tak, aby wprowadzić
krople do każdego otworu nosowego.
Po zastosowaniu należy zabezpieczyć pojemnik końcówką zabezpieczającą.
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W celu nocnej inhalacji:: Skropić fragment tkaniny (ubrania lub pościeli) 2-3 kroplami preparatu i wdychać podczas snu.

Przechowywanie
Przechowywać Eukanosol w oryginalnym opakowaniu w sposób niedostępny dla dzieci. Zachować odpowiednie warunki
przechowywania wyrobu (temperatura 8º-25ºC). Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

Producent
Wytwórca:
Farmak JSC
Frunze Street 63
Kijów 04080, Ukraina
Autoryzowany przedstawiciel w UE:
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Importer:
Nord Farm
ul. Domaniewska 37 lok.2.43
02-672 Warszawa

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