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Gargarin Zatoki zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok
(16 saszetek + irygator)
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 sasz.

Postać Proszki

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100% chlorek sodu Ph.Eur.
W skład zestawu podstawowego wchodzi butelka 240 ml oraz 16 saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu.

Wskazania i działanie
Zabieg płukania nosa i zatok powoduje, że zalegająca wydzielina ulega rozrzedzeniu, udrażniając nos i zatoki z zalegającego śluzu.
Roztwór Gargarin ZATOKI oczyszcza nos i zatoki z bakterii, wirusów, alergenów oraz pyłu jednocześnie nawilżając śluzówkę. Zabieg ten
chroni drogi oddechowe przed infekcjami.
Wskazania: 
zapalenie zatok przynosowych, nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, po ekspozycji na alergeny (pyłki roślin, kurz, pierze, sierść zwierząt
domowych), przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok, profilaktycznie w celu utrzymania higieny nosa i zatok oraz do
oczyszczania nosa i zatok po kontakcie z powietrzem zawierającym duże stężenie pyłu.

Przeciwwskazania
Całkowicie zablokowany nos, infekcja ucha lub uczucie zatkania. Po odbytej operacji ucha przed zastosowaniem należy się
skonsultować z lekarzem. U dzieci stosowanie należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek
sodu. Nie stosować po upływie daty ważności. Do płukania nie używać nieprzegotowanej wody.

Dawkowanie
Płukanie należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza.
Roztwór izotoniczny – wsypujemy zawartość jednej saszetki wyrobu medycznego Gargarin ZATOKI do butelki i uzupełniamy
przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240 ml.
Roztwór hipertoniczny – wsypujemy zawartość dwóch saszetek wyrobu medycznego Gargarin ZATOKI do butelki i uzupełniamy
przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240 ml.
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Działania niepożądane
Nie występują gdy produkt jest stosowany zgodnie z instrukcją używania

Producent
Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25oC, w oryginalnym
opakowaniu. Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek części zestawu.

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