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Nasodren aerozol do nosa
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 op

Postać Aerozole

Producent SIROWA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nasodren w postaci aerozolu do nosa jest produktem usuwającym wydzielinę z nosa i zatok przynosowych. W swoim
składzie zawiera naturalny liofilizowany ekstrakt z fiołka alpejskiego. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, a także dla
młodzieży i dzieci od 6. roku życia. W składzie wyrobu medycznego nie znajdują się żadne sztuczne składniki czy też konserwanty.

Na co jest Nasodren? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie objawów nieżytu nosa oraz zapalenia zatok
przynosowych. Wyrób medyczny ma podwójne działanie – bezpośrednie oraz pośrednie. Dzięki saponinom, czyli aktywnym
powierzchniowo składnikom, wyrób medyczny zmniejsza napięcie powierzchniowe błony komórek śluzówki nosa. W ten sposób
łatwiejsze jest wydzielanie mucyny oraz redukcja wydzieliny w nosie, a także złagodzenie jego niedrożności w efekcie osmozy. Wyciąg z
fiołka alpejskiego ma również działanie stymulujące nerw trójdzielny. W ten sposób aktywuje produkcję wydzieliny surowiczo-śluzowej,
co pozwala łagodzić stan zapalny śluzówki oraz sprzyja otwarciu ujścia zatok. Wyrób medyczny Nasodren aktywuje też fizjologiczne
mechanizmy obronne górnych dróg oddechowych, które uległy osłabieniu przy zapaleniu zatok.

W opakowaniu znajduje się 28 dawek aerozolu do nosa Nasodren. W skład produktu wchodzi liofilizowany proszek stanowiący
naturalny ekstrakt ze świeżych bulw fiołka alpejskiego, a oprócz tego woda (rozpuszczalnik). Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Nasodren należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i postępować zgodnie z jej wskazówkami. Wyrób
medyczny powinien być stosowany 1 raz dziennie. Pojedyncza dawka aerozolu rozpyla 0,13 ml roztworu wyrobu medycznego (około
2–3 krople), co odpowiada 1,3 mg proszku liofilizowanego będącego ekstraktem ze świeżych bulw fiołka alpejskiego. Wyrób medyczny
w składzie posiada 28 dawek aerozolu. Zaleca się stosowanie po 1 dawce aerozolu do każdego otworu nosowego 1 raz dziennie,
najlepiej o stałych porach. Optymalnym czasem na zastosowanie wyrobu medycznego są godziny wieczorne, najlepiej ok. 2 godziny
przed snem. Terapia z wykorzystaniem wyrobu medycznego Nasodren najczęściej jest kontynuowana przez 7–10 dni, jednak
dopuszczalne w razie potrzeby jest jej wydłużenie do 14 dni.

Wyrób medyczny może mieć działania niepożądane, jednak nie występują one u wszystkich pacjentów. Możliwe jest lekkie swędzenie
nosa lub kichanie, a także krótkotrwałe pieczenie w nosogardle bądź krótkotrwałe łzawienie czy też pojawienie się zaczerwienienia
twarzy. Wspomniane skutki uboczne Nasodren zazwyczaj ustępują w trakcie korzystania z produktu.
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Wyrób medyczny Nasodren ma przeciwwskazania, czyli nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na
jakikolwiek ze składników wyrobu medycznego, a także uczulenie na pierwiosnki, fiołki czy też inne rośliny z rodziny Primulaceae. Jeśli
po zastosowaniu aerozolu Nasodren pojawią się objawy nadwrażliwości, należy wyrób medyczny odstawić i skonsultować się z
lekarzem.

Skład

Substancja aktywna to liofilizowany proszek będący naturalnym ekstraktem ze świeżych bulw fiołka alpejskiego
Każda dawka donosowa aerozolu to rozpylone 0,13 ml (2-3 krople) roztworu. Ta ilość odpowiada 1,3 mg proszku.
Gotowy roztwór zawiera 28 dawek, które mogą być podawane nie dłużej niż przez 16 dni.

Nasodren nie zawiera sztucznych składników ani konserwantów.
Rozpuszczalnik (5 ml wody) jest dołączony w celu sporządzenia roztworu liofilizowanego proszku.

Wskazania i działanie

Nasodren® ma podwójne działanie: bezpośrednie i pośrednie.
Saponiny to powszechnie znane, aktywne powierzchniowo środki, które redukują napięcie powierzchniowe na błonie
komórkowej w komórkach śluzówki nosa, tym samym ułatwiając wydzielanie mucyny i zmniejszając wydzielinę w nosie oraz
jego niedrożność poprzez wykorzystanie efektu osmozy. Po zaaplikowaniu do każdej dziurki nosa, saponiny nie przenikają błony,
działając jak prawdziwy środek powierzchniowy, który ani nie przenika, ani nie zostaje wchłonięty.
Ponadto wyciąg z Fiołka alpejskiego stymuluje receptory nerwu trójdzielnego (działanie pośrednie), co wywołuje produkcję
wydzieliny surowiczo-śluzowej, złagodzenie stanu zapalnego błony śluzowej oraz otwarcie ujścia zatok (kanały łączące zatoki z
jamą nosową), w ten sposób oczyszczając zatoki i jamę nosową. Dzięki temu Nasodren® działa poprzez aktywację
fizjologicznych mechanizmów obronnych górnych dróg oddechowych (zwiększona produkcja wydzieliny, większa aktywność
oczyszczająca rzęsek oraz szybszy przepływ krwi tętniczej), które są osłabione podczas zapalenia zatok.
Nasodren® to wyrób medyczny przeznaczony do łagodzenia objawów zapalenia zapalenia zatok przynosowych oraz nieżytu
nosa.
Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia

Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu jeśli pacjent ma uczulenie na fiołki, pierwiosnki lub inne gatunki z rodziny Primulaceae, ze względu na
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku błony śluzowej nosa, powiek i/lub twarzy.

Dawkowanie
Nasodren powinien być stosowany tylko raz dziennie do każdego otworu nosowego, najlepiej o tej samej porze dnia, na około 2 godziny
przed snem. Leczenie trwa zwykle 7-10 dni, ale w razie konieczności można je wydłużyć do 14 dni.

Działania niepożądane
Nasodren® działa fizjologicznie, pobudzając końcówki nerwu trójdzielnego w błonie śluzowej nosa. Ten specyficzny mechanizm może
powodować niewielkie swędzenie, kichanie, krótkotrwałe uczucie lekkiego do umiarkowanego pieczenia w nosogardle oraz, w rzadkich
przypadkach, krótkotrwałe łzawienie i zaczerwienienie twarzy. Takie objawy są poprawną reakcją organizmu na produkt. Zwykle
wszystkie ustępują w trakcie stosowania produktu.

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