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Marimer hipertoniczny spray do oczyszczania i udrażniania
zatkanego nosa 100 ml
 

Cena: 26,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent NEPENTES

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Marimer Hipertoniczny w postaci sprayu jest produktem przeznaczonym do oczyszczania i udrażniania zatkanego
nosa. Produkt przeznaczony jest dla całej rodziny – może być stosowany przez osoby dorosłe, a także młodzież i dzieci już od 18.
miesiąca życia. Produkt nie ma w składzie konserwantów, a jego wygodny aplikator sprawia, że jest prosty w użyciu z każdej pozycji
butelki. Końcówka dozownika została w taki sposób zaprojektowana, aby korzystanie z produktu było bezpieczne dla wrażliwej śluzówki
nosa.

Na co jest Marimer Hipertoniczny? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg
oddechowych. Może stanowić uzupełnienie leczenia laryngologicznego, a jego stosowanie rozrzedza wydzielinę zalegającą w nosie i
ułatwia jej wydmuchiwanie, a oprócz tego udrażnia nos i ułatwia oddychanie w dzień i w nocy. W skład produktu wchodzi hipertoniczny,
sterylizowany roztwór wody morskiej, która poddana jest mikrodyfuzji. Produkt ma naturalny skład i bogaty jest w sole mineralne oraz w
mikroelementy, które pochodzą z morza.

Wyrób medyczny sprawdzi się przy oczyszczaniu jam nosowych z zalegającego kataru. Skutecznie udrażnia nos z wydzieliny i ułatwia
oddychanie. Wykorzystać go można między innymi przy przeziębieniu i zapaleniu zatok, a oprócz tego sprawdzić się może
wspomagająco po zabiegach operacyjnych. W produkcie wykorzystano specjalny system mikrodyfuzji, który w połączeniu z
właściwościami roztworu hipertonicznego skutecznie oczyszcza jamy nosowe z nagromadzonej wydzieliny. Regularne oczyszczanie
nosa przy pomocy Marimer Hipertoniczny pomaga zachować funkcje oddechowe nosa, a oprócz tego chroni błonę śluzową nosa przed
działaniem drażniących czynników zewnętrznych.

W opakowaniu znajduje się 100 ml sprayu do oczyszczania i udrażniania zatkanego nosa Marimer Hipertoniczny. W skład wyrobu
medycznego wchodzi w 100% naturalna woda morska o hipertonicznym stężeniu 2,2%, co odpowiada zawartości NaCl wynoszącej
22g/l. Jest to woda morska pozyskiwana z Morskiego Parku Przyrody Iroise, która charakteryzuje się wysoką zawartością soli
mineralnych i oligoelementów. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Marimer Hipertoniczny to 1-2 dawki do każdego otworu
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nosowego, podawane w częstotliwości 1-3 razy dziennie, zależnie od zapotrzebowania. Po zastosowaniu produktu należy dokładnie
wydmuchać nos. Jeśli mimo stosowania produktu Marimer Hipertoniczny dokuczliwość objawów nie zmniejszy się lub te wręcz nasilą
się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Wyrób medyczny Marimer Hipertoniczny ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być używany przez pacjentów z
nadwrażliwością na wodę morską. Wyrób medyczny nie powinien być też stosowany u wcześniaków. Należy skonsultować się z
lekarzem, zanim pacjent zastosuje wyrób medyczny, w przypadku chorób, które powodują zwężenie dróg oddechowych (przykładem
może być astma). Ze względów higienicznych najlepiej, aby z jednego aplikatora sprayu do nosa Marimer Hipertoniczny korzystała jedna
osoba.

Wskazania i działanie

Marimer Hipertoniczny jest zalecany dla całej rodziny: do oczyszczania nosa, do udrażniania zatkanego nosa, jako uzupełnienie
leczenia infekcji górnych dróg oddechowych.
Marimer Hipertoniczny to naturalny produkt, będący hipertonicznym, sterylizowanym roztworem wody morskiej poddanej
mikrodyfuzji. Naturalnie bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy, spray do nosa Marimer Hipertoniczny
jest zalecany do oczyszczania i udrażniania jam nosowych, zwłaszcza w przypadku kataru, przeziębienia, zapalenia zatok oraz
po zabiegach operacyjnych. System mikrodyfuzji, zastosowany w preparacie Marimer Hipertoniczny oraz mechaniczne działanie
hipertonicznego roztworu wody morskiej ułatwiają usuwanie wydzieliny. Oczyszczanie nosa pozwala chronić błonę śluzową
przed czynnikami zewnętrznymi i pomaga w zapewnieniu funkcji oddechowych nosa. Do stosowania powyżej 18. miesiąca
życia.

Dawkowanie
1 do 2 dawek do każdego nozdrza, 1 do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb.

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/

