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Marimer baby spray 50 ml
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Marimer baby to sterylny, fizjologiczny roztwór wody morskiej, bezpieczny od 1. dnia życia.
Marimer baby posiada najnowszej generacji nasadkę „Safety Tip”, stworzoną specjalnie z myślą o małych noskach. Jej kształt
chroni przed zbyt głębokim wprowadzeniem aplikatora. Również strumień, w postaci delikatnej mgiełki, został dostosowany do
noska niemowlaka.
Marimer baby dzięki zawartości soli mineralnych i pochodzących z morza mikroelementów – w tym m.in. korzystnej dla układu
oddechowego siarki, antyalergicznego manganu i antybakteryjnej miedzi – stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia.

Spray Marimer baby 50 ml, stworzony z myślą o najmłodszych, to preparat:

bezpieczny – polecany dla dzieci i niemowląt od 1. dnia życia
higieniczny – nie zawiera konserwantów
skuteczny – bogaty w sole mineralne i mikroelementy
łatwy w użyciu – może być stosowany niezależnie od pozycji pojemnika
wygodny– mniejsze, poręczne opakowanie

Dawkowanie
1 dawka do każdego nozdrza, 1 do 4 razy dziennie w zależności od potrzeb

Zaleca się ułożyć niemowlę w pozycji leżącej (1) lub umieścić dziecko w pozycji siedzącej bądź stojącej i odchylić głowę na bok
Wprowadzić aplikator do górnego nozdrza i rozpylić izotoniczny roztwór wody morskiej Marimer baby(2)
Powtórzyć ten sam zabieg w drugim nozdrzu
Wyprostować głowę dziecka , pozwalając, aby wydzielina spłynęła, następnie wytrzeć nadmiar roztworu (3)
W celu przedłużenia działania preparatu, należy unikać oczyszczania nosa niemowlęcia bezpośrednio po aplikacji
Można zastosować Aspirator dla niemowląt, w celu zebrania nadmiaru wypływającej wydzieliny
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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