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Glosal na suche gardło x 250 dawek (25 ml)
 

Cena: 23,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Glosal w postaci sprayu do gardła to produkt, który może być stosowany długotrwale, gdyż nie uzależnia i nie
wywołuje żadnych powikłań. Produkt charakteryzuje się łagodną kompozycję smakową, a w jego formule nie znajdują się dodatki
alkoholu i sztucznych substancji. Spray Glosal nie podrażnia przesuszonej śluzówki jamy ustnej i gardła, a dzięki rozpyleniu w postaci
delikatnej mgiełki dokładnie powleka błonę śluzową ochronnym filmem. Opakowanie jest wyposażone w specjalny, ruchomy dozownik,
dzięki któremu aplikacja wyrobu medycznego Glosal jest łatwiejsza. Jedno opakowanie wyrobu medycznego Glosal zawiera aż 250
dawek produktu. Z produktu mogą korzystać kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z wrzodami, a nawet osoby zmagające się z
cukrzycą.

Na co jest Glosal? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest uczucie suchości w gardle i jamie ustnej, bez względu na
ich przyczynę. Wyrób może być pomocny podczas intensywnej pracy głosem (szczególnie u nauczycieli), a poza tym można go
stosować w przypadku niektórych chorób i zaburzeń hormonalnych. Znajduje też zastosowanie jako wsparcie przy stosowaniu
niektórych leków (powodujących suchość w jamie ustnej i gardle), a oprócz tego po chemioterapii i radioterapii. Przydaje się, jeśli
oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, a także, jeśli przebywamy w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych. Przyniesie
też ulgę osobom długotrwale palącym papierosy.

Produkt zwiększa komfort użytkownika w sytuacji podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła – w związku z ich suchością. W składzie
tego wyrobu medycznego można znaleźć glicerynowy wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, który jest bogaty w polisacharydy. Tworzy on
na powierzchni śluzówki ochronny film, dzięki któremu pozostawia długotrwałe uczucie nawilżenia błony śluzowej ust i gardła. W
składzie produktu znajduje się też specjalna kompozycja składników mineralnych, które nie tylko wzmacniają właściwości nawilżające
chrząstnicy kędzierzawej, ale również wspomagają ochronę gardła i strun głosowych.

W opakowaniu znajduje się 25 ml (250 dawek) sprayu do gardła Glosal. W skład wyrobu medycznego wchodzi wyciąg z chrząstnicy
kędzierzawej, a także sorbitol, chlorek sodu i potasu, a oprócz tego gliceryna oraz naturalny aromat jabłkowy i miętowy. Skład zamyka
benzoesan sodu, kwas cytrynowy oraz woda oczyszczona. Glosal to preparat bezpieczny, który może być stosowany zgodnie z
zapotrzebowaniem pacjenta – bez ograniczeń ilościowych, również długotrwale. Zaleca się jednak stosowanie go 3–4 razy dziennie po
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1–2 dawki aerozolu. Najlepiej korzystać ze sprayu do gardła po posiłku – wówczas będzie najbardziej skuteczny. Aby prawidłowo
skorzystać z produktu, należy kilkakrotnie nacisnąć jego dozownik, aby ten napełnił się płynem. Aplikator powinno się umieścić możliwie
najgłębiej w jamie ustnej, a następnie nacisnąć, by rozpylić wyrób medyczny w kierunku gardła.

Jeśli produkt będzie stosowany zgodnie ze wskazaniami, działania niepożądane wynikające ze stosowania preparatu Glosal nie powinny
wystąpić.
Wyrób medyczny Glosal jest dobrze tolerowany przez pacjentów, jednak ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z
niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Wskazania i działanie
Preparat znosi uczucie suchości gardła i jamy ustnej.

Został wyprodukowany z kompleksu substancji, którego najważniejszym składnikiem jest wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej
(Irish moss), na bazie wody, poddanej specjalnemu procesowi oczyszczania i wzbogacania.
Właściwości nawilżające preparatu są efektem skojarzonego działania zawartych w wodzie minerałów z substancjami
nawilżającymi pochodzenia roślinnego.
Specyficzny skład elektrolitów, dzięki czemu preparat ma działanie: nawilżające, zmiękczające i odżywiające.
Polecany we wszystkich stanach uczucia suchości gardła i jamy ustnej, niezależnie od przyczyny jej powstania,a zwłaszcza w
przypadku:

długotrwałego przyjmowania leków z grupy: moczopędnych, hipotensyjnych, przeciwhistaminowych,
przeciwdepresyjnych, neuroleptycznych, stosowanych w chorobie Parkinsona, rozszerzających oskrzela (stosowane w
astmie), przeciwlękowych i uspokajających, narkotycznych leków przeciwbólowych, cytostatyków,
zaburzeń funkcji tarczycy
cukrzycy
długotrwałego przebywania w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem lub klimatyzacją
długotrwałego prowadzenia klimatyzowanych pojazdów mechanicznych,
przewlekłych chorób na tle zaburzeń hormonalnych,
palenia papierosów,
długotrwałego przebywania w środowisku o zanieczyszczonym i zapylonym powietrzu (zakłady przemysłowe, centralne
dzielnice miast itp.),
intensywne wykorzystanie głosu np.nauczyciele, adwokaci, piosenkarze, lektorzy, telemarketerzy,
po zabiegach radioterapii głowy i szyi,
następujących chorób: Zespół Sjögrena, sarkoidoza, amyloidoza, awitaminoza (wit.B1,B6), grzybica jamy ustnej,
odwodnienie (ludzie starsi), stany psychogenne (stany lękowe, depresja endogenna), choroby alergiczne.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Glosal może być stosowany przez dłuższy okres, nie powoduje uzależnień i powikłań. U większości osób (75%) uzyskuje się wyraźną
poprawę po zastosowaniu 3-4 razy dziennie po 1-2 dawki jednorazowo po posiłku.

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