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Hysan aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Hysan aerozol do nosa jest sterylnym roztworem do podawania miejscowego do nosa.
Roztwór ten zawiera hialuronian sodu, który jest naturalną substancją występującą w organizmie czīowieka. Dodatkowo roztwór
zawiera chlorek sodu, bufor fosforanowy i wodę. Składniki aerozolu zostały dobrane w taki sposób, że szczególnie dobrze
odpowiadają one naturalnym właściwościom błony śluzowej nosa.
Do czego służy aerozol do nosa hysan?

Aerozol do nosa służy do nawilżania i lepszego oczyszczania śluzówki nosa oraz udrażniania nosa.
Do nawilżania i lepszego oczyszczania śluzówki nosa oraz udrażniania nosa. Także zaleca się jako środek
wspomagający w przypadku nieżytu nosa.
Specjalny skład roztworu oparty na naturalnych substancjach sprawia, że preparat ten wydaje się szczególnie do tego
nadawać.

Aerozol do nosa hysan® nie zawiera środków konserwujących i gazu. Ponieważ hialuronian sodu jest naturalną substancją
występującą w organizmie człowieka, unika się niepotrzebnego ryzyka alergii.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować aerozolu do nosa hysan® w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. świądu, zaczerwienienia). Objawy
te zazwyczaj szybko ustępują po przerwaniu stosowania.

Dawkowanie
Zazwyczaj aerozol do nosa hysan® stosuje się trzy razy dziennie rozpylając po 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego,
jednakże można go stosować także częściej. Brak ograniczeń odnośnie do okresu stosowania. Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.

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