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Grip stop spray do nosa 20 ml
 

Cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent DMG

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Grip Stop w postaci sprayu do nosa jest produktem przeznaczonym zarówno do krótkotrwałego, jak i długotrwałego
stosowania. Jest to dobrze tolerowany przez pacjentów preparat, którego innowacyjny skład jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu.
Z produktu mogą korzystać również pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Na co jest Grip Stop? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są stany niedrożności przewodów nosowych, a także problemy
z oddychaniem przez nos. Produkt może być pomocny w profilaktyce oraz w terapii niedrożności przewodów nosowych. Sprawdzi się
przy nieżytach nosa i przewlekłym zapaleniu zatok oraz górnych dróg oddechowych. Znajduje zastosowanie również w przypadku
obrzęku śluzówki nosogardzieli, poza tym może być pomocny przy stanach zapalnych i przeroście migdałków. Z produktu można
korzystać przy problemie zalegającej wydzieliny w nosie, a także w przypadku problemów z polipami nosa bądź skrzywieniem przegrody
nosowej. Wyrób medyczny przyczynia się do udrożnienia przewodów nosowych, ale jednocześnie nie obkurcza naczyń krwionośnych
śluzówki. Funkcją Grip Stop jest skuteczne udrożnienie nosa oraz poprawa komfortu oddychania bez jednoczesnego wysuszania lub
podrażniania wrażliwej śluzówki jam nosowych. Grip Stop ma właściwości przeciwzapalne, poza tym działanie wyrobu medycznego
wspomaga odbudowę śluzówki, a także przyczynia się do przywrócenia jej równowagi immunologicznej.

W opakowaniu znajduje się 20 ml roztworu Grip Stop. W skład wyrobu medycznego wchodzi laktoferyna, karboksymetylobetaglukan, a
także D-pantenol, sól potasowa kwasu glicyryzynowego oraz chlorobutanol. W składzie można znaleźć też N-(hydroksymetylo)glicynian
sodu i sól sodową EDTA, a także polisorbat 20 oraz aromaty naturalne i roztwór buforowy o pH wynoszącym 7,0. Przed zastosowaniem 
wyrobu medycznego Grip Stop należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Istotne jest, by przestrzegać
wskazań zawartych w ulotce, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Rekomendowane dawkowanie Grip Stop to 2 dawki aerozolu
przyjmowane dwa razy dziennie. Aby prawidłowo zastosować produkt, należy pochylić głowę do przodu i wykonać wydech, a następnie
podać aerozol do otworu nosowego i wykonać wdech, pilnując jednocześnie, aby drugi otwór nosowy był zatkany.

Wyrób medyczny Grip Stop ma przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do
stosowania produktu jest nadwrażliwość na choćby jeden z jego składników. Jeżeli pacjent zauważy u siebie objawy reakcji alergicznej
lub objawy niepożądane, powinien zaprzestać stosowania wyrobu i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób medyczny Grip Stop nie powinien
być stosowany, gdy minie podana na opakowaniu data ważności, poza tym zaleca się jego przechowywanie z dala od źródeł ciepła. W
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czasie stosowania produktu należy unikać jego kontaktu z oczami. Wyrób nie powinien być też połykany oraz wstrzykiwany, poza tym
należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

Skład
 
Laktoferyna, karboksymetylo beta glukan, D-pantenol, sól potasowa kwasu glicyryzynowego, chlorobutanol, N-(hydroksymetylo)
glicynian sodu, sól sodowa EDTA, polisorbat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy pH 7,0. 

Wskazania i działanie

Grip Stop to innowacyjny preparat w formie aerozolu, udrażniający przewody nosowe, nie obkurczający naczyń krwionośnych
śluzówki. Przeznaczony do stosowania w stanach niedrożności przewodów nosowych oraz w utrudnionym oddychaniu przez
nos.
Dlaczego warto stosować Grip Stop? Skutecznie udrażnia przewody nosowe. Poprawia komfort oddychania. Nie obkurcza
naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa. Nie wysusza śluzówki, nie podrażnia nosa. Wykazuje właściwości przeciwzapalne i
ochronne na błonę śluzową. Wspomaga proces odbudowy śluzówki i przywraca równowagę immunologiczną. Rekomendowany
zarówno do terapii krótko- jak i długookresowej. Zawiera innowacyjny skład, dając wysokie poczucie bezpieczeństwa
stosowania. Może być stosowany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Jest preparatem bardzo dobrze tolerowanym.
Kiedy zalecane jest stosowanie preparatu Grip Stop? W utrudnionym oddychaniu przez nos w celu odblokowania przewodów
nosowych i poprawy komfortu oddychania. W profilaktyce i terapii niedrożności przewodów nosowych na tle nieżytów nosa,
przewlekłego zapalenia zatok i górnych dróg oddechowych, obrzęku błony śluzowej nosogardzieli, zalegającej wydzieliny,
zniekształceń przewodów nosowych (przerost małżowin nosowych, polipy nosa, skrzywienie przegrody nosa) oraz stanów
zapalnych i przerostu migdałków. W celu uniknięcia nadużywania leków obkurczających naczynia krwionośne śluzówki. W
synergicznym połączeniu z antybiotykami.

Dawkowanie
Usunąć nasadkę ochronną, umieścić kciuk na podstawie pojemnika, a palce wskazujący i śrdokowy na skrzydełkach dozownika i
przycisnąć do dołu. Następnie zwolnić nacisk. Czynność należy powtarzać aż do uzyskania pierwszego rozpylenia. Głowę pochylić lekko
do przodu, wykonać powolny wydech, a następnie zaaplikować preparat do odpowiedniego otworu nosowego. Wykonać wdech,
jednocześnie zatykając palcem drugiej ręki otwór nosowy, do którego nie jest podawany preparat. Stosować 2 dawki (2 rozpylenia) 2
razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu w przypdaku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji
niepoządanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemnik.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie wstrzykiwać. Nie połykać. Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego
zużytym opakowaniem po aerozolu.

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