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Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok - 1 zestaw
 

Cena: 34,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Proszki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100% chlorek sodu Ph.Eur.
Właściwości:
FIXSIN zestaw do płukania nosa i zatok składa się z urządzenia, butelki do płukania nosa i zatok oraz kompletu saszetek. Każda
saszetka zawiera substancję rozpuszczaną, chlorek sodu, przeznaczoną do sporządzenia roztworu stosowanego do płukania nosa i
zatok. Zestaw FIXSIN udrażnia i oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu przez co ogranicza
gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji.

Dawkowanie
Zastosowanie:
Zestaw zaleca się stosować w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:

zapalenia zatok przynosowych
nieżytu nosa różnego pochodzenia
przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
dla utrzymania higieny nosa i zatok

FIXSIN zestaw do płukania nosa i zatok zawiera:

1 butelkę (poj. 240ml)
10 saszetek FIXSIN z proszkiem do sporządzania roztworu (2,15 g każda)

Jedna saszetka FIXSIN w połączeniu z 240ml wody tworzy roztwór do płukania nosa i zatok.

Przeciwwskazania
Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Po odbytej operacji ucha przed
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użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
Informacje dodatkowe:
Do płukania nie używać wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu.
Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć butelkę i nakrętkę. Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać czyste i suche.
Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu. Zestaw używać tylko w celu do którego jest przeznaczony.
Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temp. pokojowej.

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