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Marimer hipertoniczny baby 100 ml
 

Cena: 26,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Marimer Hipertoniczny Baby w postaci sprayu do nosa jest produktem, który przeznaczony jest do stosowania u
dzieci, niemowląt oraz noworodków od 1. dnia życia (z wyjątkiem wcześniaków). W składzie produktu nie znajdują się żadne
konserwanty, poza tym produkt ma pediatryczny aplikator, który jest bezpieczny przy stosowaniu u najmłodszych pacjentów. Wygodny
system mikrodyfuzji sprawia natomiast, że wyrób dokładnie oczyszcza śluzówkę nosa i udrażnia jamy nosowe, ułatwiając tym samym
najmłodszym oddychanie w dzień i w nocy.

Na co jest Marimer Hipertoniczny Baby? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest niedrożność nosa towarzysząca
przeziębieniu. Produkt można wykorzystać do oczyszczania i udrażniania jam nosowych z zalegającej wydzieliny. Może stanowić
uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, w tym przeziębienia i ostrego zapalenia zatok. W składzie produktu znajduje
się roztwór o hipertonicznym stężeniu (2,2%). Jest to 100% roztwór wody morskiej, który jest bogaty w sole mineralne oraz
mikroelementy. Roztwór hipertoniczny to roztwór o wyższym stężeniu niż stężenie płynu komórkowego. Wyrób rozpylany jest do jam
nosowych przy pomocy mikrodyfuzji, dzięki czemu jest delikatny i skuteczny przy oczyszczaniu dziecięcego nosa.

W opakowaniu znajduje się 100 ml sprayu Marimer Hipertoniczny Baby. W skład produktu wchodzi hipertoniczny roztwór wody morskiej
(odpowiednik 22 g/l NaCl) oraz woda oczyszczona. Zawarty w produkcie roztwór jest sterylny i pozbawiony dodatku konserwantów. Przy
stosowaniu wyrobu medycznego należy kierować się zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane przez
producenta dawkowanie Marimer Hipertoniczny Baby to 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego w częstotliwości 1-3 razy na dobę,
zależnie od potrzeb. Najlepiej produkt stosować u dzieci przed posiłkiem, dzięki czemu udrożni im drogi oddechowe, ułatwiając spokojne
spożywanie pokarmu, bez jednoczesnego połykania powietrza. Po zastosowaniu produktu należy wytrzeć wypływającą ciecz lub
odciągnąć ją u małych dzieci za pomocą aspiratora do nosa. Starsze dzieci mogą natomiast samodzielnie próbować wydmuchać nos.
Jeśli stosowanie wyrobu medycznego okaże się niewystarczające, by objawy minęły lub te wręcz nasilą się, należy zasięgnąć porady
lekarza.

Nie każdy pacjent powinien stosować wyrób medyczny Marimer Hipertoniczny Baby. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
jakikolwiek ze składników sprayu do nosa (w tym nadwrażliwość pacjenta na wodę morską). Produkt nie powinien być też stosowany u
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wcześniaków. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z chorobami prowadzącymi do zwężenia dróg oddechowych (np. astma), powinien
skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu medycznego. Produkt nie powinien być stosowany, jeśli upłynie podany na
opakowaniu termin ważności. Choć jest to wyrób medyczny, który można używać już u najmłodszych dzieci, jego stosowanie u małych
pacjentów wymaga nadzoru opiekuna, dlatego produkt należy przechowywać poza zasięgiem najmłodszych.

Skład
Hipertoniczny 100% roztwór wody morskiej (odpowiednik 28 mg/ml NaCl),

Wskazania i działanie
Marimer baby hipertoniczny jest zalecany do stosowania u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i u dzieci:

do oczyszczania jam nosowych
do udrażniania zatkanego nosa
jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
O 3 do 6 rozpyleń do każdego nozdrza, od 3 do 6 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

