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Marimer Inhalation hipertoniczna woda morska 2,2% x 30
ampułek po 5 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 amp

Postać Ampułki

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Marimer Inhalation to hipertoniczna woda morska 2,2%, która może być stosowana u osób dorosłych, młodzieży,
dzieci i niemowląt. Marimer Inhalation w postaci roztworu sterylnego hipertonicznego wody morskiej może być stosowany już od 1.
dnia życia, gdyż nie zawiera konserwantów i jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Jego działanie poprawia funkcjonowanie dróg
oddechowych, przyczyniając się do ich odblokowania oraz usunięcia nadmiaru wydzieliny śluzowej. Produkt przeznaczony jest do
inhalacji lub aerozoloterapii.

Na co jest Marimer Inhalation? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są problemy z drogami oddechowymi, w tym
dolegliwości towarzyszące ich zatkaniu i utrudnionemu oddychaniu. Produkt może być pomocny także w przypadku świszczącego
oddechu i przewlekłego kaszlu. Szczególnie polecany jest pacjentom zmagającym się z mukowiscydozą, ostrymi stanami zapalnymi
oskrzelików, czy też przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Wyrób medyczny Marimer Inhalation 2,2% zalecany jest do inhalacji lub aerozoloterapii. Jest to roztwór hipertoniczny, co oznacza, że
ma większe ciśnienie osmotyczne od roztworu odniesienia (w tym przypadku tkanek organizmu). Przy wykorzystaniu roztworu
hipertonicznego dochodzi do napływu wody w kierunku wyższego ciśnienia osmotycznego (w celu ich wyrównania), czyli odpływu wody
z tkanek. W efekcie roztwór hipertoniczny przyczynia się zatem od obkurczenia śluzówki, udrożnienia i łatwiejszego oczyszczenia dróg
oddechowych. Funkcją Marimer Inhalation jest poprawa funkcjonowania dróg oddechowych. Produkt ma osmotyczne działanie, co
sprawia, że nagromadzona w drogach oddechowych wydzielina jest rozrzedzana, dzięki czemu łatwiej można usunąć ją z organizmu.
Marimer Inhalation pobudza również jej wydzielanie w drogach oddechowych, a w konsekwencji ułatwia oddychanie.

W opakowaniu znajduje się 30 ampułek wyrobu medycznego Marimer Inhalation, każda o pojemności 5 ml. W skład każdej kapsułki
wchodzi 2,2% hipertoniczny roztwór soli morskiej. Odpowiada to 22 g soli na 1 l roztworu. Roztwór jest sterylny i nie zawiera w składzie
żadnych konserwantów. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazówkami lekarza. Zaleca się stosowanie 1 
ampułki Marimer Inhalation na 1 aerozoloterapię, czy też inhalację. Czynność można powtarzać 2–4 razy na dobę, zależnie od potrzeb.
Nie powinno się stosować większych dawek Marimer Inhalation 2,2% niż zalecane. By wykorzystać zawartość ampułki, należy otworzyć
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ją (bezpośrednio przed użyciem), przekręcając jej górną część, a następnie wlać zawartość ampułki do pojemnika nebulizatora. Produkt
może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi. Każdorazowo, wykorzystując Marimer Inhalation 2,2% do inhalacji, należy
używać nebulizatora zgodnie z jego instrukcją.

Roztwór jest sterylny i powinien być używany wyłącznie w takiej postaci. Nie powinno się z niego korzystać, jeśli ampułka wygląda na
uszkodzoną, gdyż wówczas sterylność roztworu jest prawdopodobnie naruszona. Wyrób medyczny bazuje na naturalnych składnikach
pochodzenia morskiego i zazwyczaj jest dobrze tolerowany, przez co może być stosowany już przez noworodki od 1. dnia życia, jednak u
niektórych osób może wykazywać pewne działania niepożądane. W rzadkich przypadkach może dojść do nasilenia kaszlu oraz skurczu
oskrzeli.

Wyrób medyczny Marimer Inhalation 2,2% nie powinien być stosowany w przypadku pacjentów nadwrażliwych na którykolwiek z jego
składników. Marimer Inhalation nie powinien być również stosowany u wcześniaków. Produkt nie jest przeznaczony do iniekcji, a
ponadto nie powinien być mieszany z innymi lekami. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią każdorazowo (jak w przypadku każdego
innego leku czy wyrobu medycznego) powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem Marimer Inhalation 2,2%.

Wyrób medyczny Marimer Inhalation 2,2% nie powinien być stosowany, jeśli upłynie podana na jego opakowaniu data ważności. Należy
przechowywać go w miejscu, które pozostaje niewidoczne i niedostępne dla najmłodszych.

Skład
100% roztwór sterylnej, hipertonicznej wody morskiej (odpowiada 22g/l soli). Nie zawiera konserwantów. Sterylny roztwór.

Wskazania i działanie
Marimer Inhalation 2,2% to sterylny roztwór hipertoniczny wody morskiej.

Naturalne składniki pochodzenia morskiego sprawiają, że produkt jest zalecany dla niemowląt, dzieci i dorosłych w celu
nawilżenia i odblokowania dróg oddechowych w przypadku zatkania, utrudnionego oddychania, świszczącego oddechu lub
przewlekłego kaszlu.
Osmotyczne działanie produktu pomaga rozrzedzić i usunąć nadmiar wydzieliny śluzowej poprzez pobudzenie wydzielania w
drogach oddechowych.
Marimer Inhalation 2,2% jest zalecany do stosowania w formie inhalacji lub aerozoloterapii w celu poprawy funkcjonowania dróg
oddechowych w przypadku problemów z oddychaniem, zwłaszcza u osób chorych na mukowiscydozę, ostre stany zapalne
oskrzelików lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
Hipertoniczny roztwór soli 2,2 g/l można stosować z nebulizatorami pneumatycznymi.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską. Nie stosować u wczesniaków.

Dawkowanie
Zaleca się stosowanie 1 ampułki o pojemności 5 ml podczas 1 aerozoloterapii lub inhalacji. Stosować 2-4 razy dziennie po 1 ampułce
lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Sposób użycia:
Oderwać ampułkę i otworzyć ją, przekręcając jej górną część. Wlać roztwór do nebulizatora.

Działania niepożądane
Rzadko może wystąpić nasilenie kaszlu i skurcz oskrzeli.

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