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Nasorin Aqua aerozol do nosa 50 ml
 

Cena: 20,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent ORION

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Roztwór aerozolu do nosa Nasorin Aqua zawiera chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek benzalkoniowy i wodę
oczyszczoną.

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny Nasorin Aqua to roztwór do nawilżania śluzówki nosa w postaci aerozolu. Preparat stosowany jest w
przypadku suchości błony śluzowej nosa wywołanej różnymi przyczynami (np.przy suchym powietrzu, w pomieszczeniach
klimatyzowanych i ogrzewanych, w przypadku powietrza z dużą ilością pyłków i kurzu), ułatwia usuwanie zaschniętej wydzieliny
i udrożnia nos przed podawaniem leczniczych aerozoli do nosa.
Efekt nawilżania błony śluzowej nosa wpływa na redukcję kichania i zmniejszenie uczucia tzw. zatkanego nosa oraz
przywrócenie swobody oddychania.
Nasorin Aqua to wyrób medyczny, który nie zakłóca fizjologicznego funkcjonowania rzęsek nosa.
Aerozol do nosa Nasorin Aqua może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować aerozolu do nosa Nasorin Aqua w przypadku alergii (nadwrażliwości) na chlorek benzalkoniowy lub inne składniki
wyrobu medycznego Nasorin Aqua.

Dawkowanie
W razie potrzeby zaaplikować donosowo od 1do 2 dawek aerozolu na suchą błonę śluzową nosa.Można zastosować większą ilość
roztworu na przykład do wypłukania zaschniętej wydzieliny z błony śluzowej nosa. Roztwór może być również użyty do udrożniania
przewodów nosowych przed podaniem aerozolu leczniczego.

Działania niepożądane
Stosowanie miejscowe może powodować krótkotrwałe swędzenie nosa oraz kichanie. Wyrób medyczny zawiera chlorek benzalkoniowy,
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który u niektórych osób może wywoływać reakcje skórne.W przypadku podejrzenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

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