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FluNoVir spray do nosa 10 ml
 

Cena: 26,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent EMERGOPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Skład
Woda oczyszczona, olej sojowy, glicerol, ksylitol, emulgatory, kappa-karagen, fucoidan, totarol, octan tokoferolu, cytrynian sodu
dwuwodny, sól sodowa EDTA, olejek z jodły syberyjskiej.

Wskazania i działanie

FluNoVir to wyrób medyczny o właściwościach tiksotropowych, które umożliwiają równomierne rozprowadzenie i przedłużenie
kontaktu błony śluzowej nosa ze wszystkimi jego składnikami. Właściwości tiksotropowe powodują, ze produkt nie ścieka z
powierzchni błon śluzowych nosa, przez co powstaje mocniejsza ochrona i warstwa nawilżająca.
FluNoVir działa wspomagająco i łagodząco w leczeniu infekcji błony śluzowej nosa o podłożu wirusowym i bakteryjnym. Dzięki
właściwościom tiksotropowym powleka błonę śluzową nosa ochronnym filmem zabezpieczając ja przed przyleganiem,
wnikaniem i rozprzestrzenianiem się bakterii i wirusów tj. rinowirusów i koronawirusów, przez co wspomaga przywrócenie
równowagi podrażnionej błonie śluzowej i wzmacnia naturalną ochronę organizmu.

Zastosowanie:

Przy pierwszych objawach przeziębienia wywołanych przez wirusy.
Wspomagająco przy leczeniu objawów przeziębienia i grypopodobnych na ich wczesnym etapie.
Prewencyjnie w okresie zwiększonego ryzyka infekcji błony śluzowej nosa.
Skutecznie wspomaga leczenie zatok przynosowych.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu.
Występowanie krwotoków z nosa lub w jamie nosowej zauważono rany.
Niedawne przebycie operacji lub zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy nosowo-gardłowej.
Nie należy stosować wyrobu u dzieci poniżej 1 roku życia.
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Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego 3 razy dziennie.
Spray Flunovir należy stosować miejscowo - w jamie nosowej, a przed aplikacją należy dokładnie oczyścić nos.
Trzymając opakowanie w pozycji pionowej energicznie potrząsaj buteleczką przez 15 sekund w celu dokładnego wymieszania
składników.
Zdejmij zatyczkę ochronną i naciśnij pompkę 3-4 razy, aż wyrób pojawi się w aplikatorze lub ulotni się z niego mgiełka.
Delikatnie włóż końcówkę do nosa i rozpyl jedną dawkę w każdej dziurce, zatykając jednocześnie przeciwległe nozdrze.
Po aplikacji wyrobu wyczyść końcówkę i zamknij opakowanie za pomocą zatyczki ochronnej.

Ważne informacje
FluNoVir może być stosowany przez dłuższy czas.
Nie powoduje uzależnień.
Nie zawiera konserwantów.
Opakowanie zawiera 200 dawek.

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