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Hydromarin spray do nosa 100 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Wody

Producent GOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hydromarin spray do nosa to preparat będący izotonicznym roztworem wody morskiej, którego skład jest bogaty w
minerały oraz mikroelementy. Roztwór izotoniczny oznacza roztwór o takim samym stężeniu soli, co w tkankach organizmu. Produkt
jest naturalny i łagodny, dzięki czemu może być stosowany nie tylko przez pacjentów dorosłych, ale również u dzieci i niemowląt.
Produkt można podawać już od 6. miesiąca życia dziecka.

Na co jest Hydromarin spray do nosa? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest codzienna higiena nosa oraz jego
oczyszczanie i utrzymanie prawidłowych funkcji. Wyrób medyczny będzie pomocny w celu nawilżenia suchej śluzówki nosa, poza tym
można z niego korzystać pomocniczo w przypadku nieżytu nosa. Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Hydromarin spray
do nosa jest też zapalenie zatok lub katar sienny, poza tym produkt ma działanie łagodzące w przypadku podrażnienia błony śluzowej
nosa w związku z alergią lub infekcją. Funkcją Hydromarin spray do nosa jest wypłukiwanie zalegającej w nosie wydzieliny i pozbywanie
się z niego zanieczyszczeń, alergenów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Z tego powodu wyrób medyczny może być stosowany
również w celu profilaktyki i wspomagania leczenia alergii oraz infekcji górnych dróg oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 100 ml Hydromarin spray do nosa. W skład preparatu wchodzi naturalna woda morska oraz woda
demineralizowana. Wyrób medyczny jest roztworem izotonicznym, który jest bogaty w pochodzące z wód głębinowych minerały i
mikroelementy. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Hydromarin spray do nosa należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej
do opakowania. Zalecane dawkowanie w przypadku niemowląt od 6. miesiąca życia i dzieci do 6. roku życia to 1 dawka Hydromarin
spray do nosa do każdego otworu nosowego. Wyrób medyczny może być stosowany kilka razy dziennie zależnie od potrzeb. Jeśli
miałby być stosowany przez dzieci powyżej 6. roku życia, młodzież i pacjentów dorosłych, jednorazowo można stosować 1–3 dawek
sprayu do każdego otworu nosowego. Wówczas można stosować wyrób medyczny kilka razy dziennie. Ze względów higienicznych i w
celu ograniczenia ryzyka przeniesienia infekcji z jednego opakowania powinna korzystać wyłącznie jedna osoba. Po zastosowaniu wyrób
medyczny nie tylko ułatwia codzienną pielęgnację nosa i jego oczyszczanie, ale również dobrze nawilża śluzówkę nosa oraz pomaga
pozbyć się dokuczliwego kataru.

Wyrób medyczny jest naturalny i delikatny, jednak posiada przeciwwskazania. Hydromarin spray do nosa nie powinien być stosowany
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w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Wyrób medyczny Hydromarin spray do nosa nie powinien być też
stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy. Nie należy używać wyrobu medycznego, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone, a poza
tym produkt nie powinien być stosowany, jeśli minie podana na jego opakowaniu data ważności.

Skład
Naturalna woda morska, woda demineralizowana.

Wskazania i działanie
Rodzina Zdrowia Hydromarin 100 ml to naturalny, izotoniczny spray do nosa zawierający wodę morską bogatą w minerały i
mikroelementy, pochodzącą z wód głębinowych Oceanu Atlantyckiego. Przeznaczony jest do codziennej higieny i utrzymania
prawidłowych funkcji nosa, zarówno u niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych. Polecany w:

codziennej higieny i oczyszczania nosa,
nawilżania suchej śluzówki nosa,
pomocniczo w czasie nieżytu nosa,
zapalenia zatok oraz kataru siennego,
łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii.

Hydromarin jest stosowany do codziennej pielęgnacji nosa, jako profilaktyka infekcji górnych dróg oddechowych. Wypłukuje z nosa
zalegającą wydzielinę i zanieczyszczenia, w tym bakterie i wirusy o potencjalnie chorobotwórczym działaniu. Wypłukiwanie dotyczy
również wszelkich alergenów, dlatego Hydromarin może być z powodzeniem stosowany u osób z katarem siennym i alergiami. Ze
względu na poziom bezpieczeństwa w stosowaniu, roztwór od Rodziny Zdrowia Hydromarin, może być wykorzystywany nawet u
niemowląt.
Preparat Hydromarin jest roztworem izotonicznym, co oznacza, że jego stężenie jest takie samo jak wydzielina w jamie nosa.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu.

Dawkowanie
Niemowlęta (powyżej 6. miesiąca życia) i dzieci do 6 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.
Dzieci od 6 lat i dorośli: 1-3 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Działania niepożądane
Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

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