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Mucinox aerozol 50 ml
 

Cena: 49,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent PARNELL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Mucinox zawiera następujące składniki: woda, sorbitol, ksylitol, wyciąz z Yerba Santa, kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy,
kwas askorbinowy, benzoesan sodowy, wodorotlenek sodowy i regulator kwasowości.

Dawkowanie

Mucinox stosowany jest w suchości jamy ustnej i gardła przy niewystarczającym wydzielaniu śliny. Ograniczenie wydzielania
śliniy może być spowodowane: stosowaniem leków, chorobami, operacjami, radioterapią, stresem, depresjami i podeszłym
wiekiem.
Substancją czynną preparatu Mucinox jest naturalna mucyna identyczna z mucyną będącą składnikiem śliny ludzkiej. Mucinox
jest sztuczną śliną długotrwale nawilżającą jamę ustną. Stosowany jest w leczeniu suchości błony śluzowej jamy ustnej i błony
śluzowej gardła spowodowanej niedostatecznym wydzieleniem śliny. Zmniejsza uciążliwe dolegliwości występujące w suchości
jamy ustnej i gardła, wykazując długotrwałe działanie. Mucinox jest sztuczną ślinąstosowaną w suchości jamy ustnej i gardła
wywołanej przez różnorodne czynniki. Substacją czynną produktu jest wyciąg z rośliny Yerba Santa (Eriodictyon californicum) od
lat stosowanej w Ameryce Północnej jako lecznicze ziele. Mucinox przylega do błony śluzowej jamy ustnej i gardła tworząc
wilgotną wartstwę ochronną, przez co wywiera długotrwałe działanie łagodzące dolegliwości. Mucinox wiąże wodę i transportuje
ją do komórek błony śluzowej i w ten sposób dodatkowo łagodzi dolegliwości. Mucyna tworzy na błonie śluzowej naturalną
warstwę ochronną przed drobnoustrojami oraz czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Sorbitol chroni przed powstawaniem
szkodliwej flory bakteryjnej jamy ustnej i przez to działa przeciwpróchniczo.

W zależności od potrzeby Mucinox dawkuje się kilka razy dziennie 1 - 3 dawki aerozolu. Po podaniu płyn równomiernie rozprowadzić
przez ok. 10 sekund po błonie śluzowej jamy ustnej w celu jej równomiernego pokrycia, po czym płyn może zostać połknięty lub wypluty.

Przeciwwskazania
Mucinox nie może być stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Przy prawidłowym stosowaniu
Mucinox nie zaobserwowano działań niepożądanych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Unikać kontaktu leku z oczami. Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności. Ciąża i laktacja - przeciwwskazania nieznane.

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