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IriGo zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok x 30
sasz
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Chlorek sodu Ph. Eur.
1 saszetka wyrobu medycznego zawiera 2,16 g chlorku sodu.

Wskazania i działanie

IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok to wyrób medyczny, który zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do
sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu stosowanego do płukania nosa oraz zatok. IriGO Zestaw
uzupełniający do płukania nosa i zatok oczyszcza i udrażnia nos oraz zatoki. Wyrób medyczny usuwa nadmiar wydzieliny oraz
zalegającego śluzu, przez co ogranicza ryzyko gromadzenia się czynników sprzyjających powstawaniu i rozwojowi infekcji w
obrębie nosa i zatok.
Zestawu uzupełniającego należy używać w połączeniu z butelką z zestawu podstawowego.
IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok stosuje się w celu zapobiegania i objawowego wspomagania leczenia nosa
i zatok w przebiegu zapalenia zatok przynosowych oraz nieżytu nosa o różnym pochodzeniu.
Wyrób medyczny jest polecany w celu utrzymania prawidłowej higieny zatok i nosa, jak również przed i po zabiegach
chirurgicznych jamy nosa lub zatok.
Dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku otwartych, niezagojonych ran w nosie, w szczególności po operacjach laryngologicznych.

Dawkowanie
Płukanie nosa i zatok przy użyciu wyrobu medycznego IriGO należy przeprowadzać 1 do 3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami
lekarza. Profilaktycznie irygację stosuje się 2 do 3 razy w tygodniu. Po przeprowadzeniu płukania nie należy wychodzić na zewnątrz (przy
temperaturze poniżej 19⁰C) przez około godzinę. Płukanie powinno się przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Za każdym razem
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przed przystąpieniem do płukania sprawdzić, czy temperatura wody jest odpowiednia.
Zestaw pozwala na przygotowanie roztworu izotonicznego lub hipertonicznego.

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