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Narivent przeciwobrzękowy aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 25,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent DMG

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Narivent w postaci aerozolu do nosa o działaniu przeciwobrzękowym to produkt, który nie podrażnia śluzówki.
Preparat może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci. Jego stosowanie nie wiąże się z występowaniem
działań niepożądanych, dlatego można z niego bezpiecznie korzystać nawet przez długi czas.

Na co jest Narivent? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest leczenie stanów zapalnych błony śluzowej nosa oraz zatok.
Produkt może być stosowany także w przypadku swoistego bądź nieswoistego naczynioruchowego nieżytu nosa, poza tym znajduje
zastosowanie w przypadku leczenia polipów nosa. Wyrób medyczny można wykorzystać u pacjentów z przerostem małżowin
nosowych, poza tym bywa pomocny w przypadku obrzęków, które towarzyszą stanom zapalnym migdałków, nosa oraz zatok.
Wskazaniem do jego stosowania jest również okres przed i po zabiegach chirurgicznych dotyczących nosa i zatok. Wyrób medyczny
Narivent działa przeciwobrzękowo, co jest zasługą zawartego w nim mannitolu. Substancja ta zwiększa ciśnienie osmotyczne w płynie
pozakomórkowym, przez co przyczynia się do łatwiejszego przepływu przez błonę komórkową, a w konsekwencji do redukcji obrzęku.
Dodatkowo produkt ma działanie przeciwzapalne, co jest zasługą zawartości kwasu glicyryzynowego. W efekcie zastosowanie wyrobu
medycznego Narivent przyczynia się do przywrócenia odpowiedniej drożności nosa, a także redukcji stanu zapalnego.

W opakowaniu znajduje się 20 ml aerozolu przeciwobrzękowego do nosa Narivent. W skład wyrobu medycznego wchodzi mannitol
oraz glicerol, a oprócz tego glicyryzynian dwupotasowy, kopolimer PEG/PPG oraz sól dwusodowa EDTA. W składzie produktu można
znaleźć również N-hydroksymetyloglicynian sodu, polisorbat 20 oraz sorbinian potasu, a dodatkowo wodorotlenek sodu, wodę
oczyszczoną oraz aromaty naturalne. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z ulotką dołączoną do jego opakowania.
Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Narivent zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej.
Zalecane dawkowanie wyrobu medycznego u pacjentów dorosłych i dzieci to 2 dawki aerozolu Narivent podawane do każdego otworu
nosowego w częstotliwości 2 razy dziennie. Nie należy stosować większych dawek wyrobu medycznego niż rekomendowane. Aby
prawidłowo zastosować wyrób medyczny Narivent, należy delikatnie pochylić głowę do przodu, a następnie rozpylić aerozol do otworu
nosowego. W czasie aplikacji wyrobu medycznego do nosa nie należy wykonywać wdechu.

Wyrób medyczny Narivent ma również przeciwwskazania, przez co nie każdy pacjent ze wskazaniami może z niego korzystać.
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Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników aerozolu do nosa. W przypadku pojawienia się u pacjenta
objawów nadwrażliwości zaleca się zaprzestanie dalszego stosowania produktu oraz konsultację z lekarzem. Wyrób medyczny nie
powinien być stosowany, gdy minie data ważności podana na jego opakowaniu, poza tym nie należy z niego korzystać, gdy opakowanie
jest uszkodzone.

Skład
Mannitol, glicerol, glicyryzynian dwupotasowy, kopolimer PEG/PPG, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, polisorbat
20, sorbinian potasu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona, aromaty naturalne.

Wskazania i działanie
Narivent to preparat do leczenia stanów zapalnych błony śluzowej nosa i zatok. Zawarte w preparacie substancje zapewniają działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, nie powodując podrażnień śluzówki. Może być stosowany w terapiachdługotrwałych.
Dlaczego warto stosować Narivent?

Wywiera działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe
Skutecznie redukuje objawy niedrożności nosa
Nie wywołuje działań niepożądanych i jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu

Kiedy zalecane jest stosowanie Narivent?

W stanach zapalnych nosa i zatok
W swoistym lub nieswoistym naczynioruchowym nieżycie nosa
W przerostach małżowin nosowych
W leczeniu polipów nosa
W obrzęku towarzyszącym stanom zapalnym nosa, zatok i migdałków
Przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci: 2 dawki aerozolu dwa razy dziennie do każdego otworu nosowego.

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/

