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Nebu-dose hialuronic x 30 ampułek do inhalacji
 

Cena: 35,11 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 amp

Postać Ampułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nebu-dose hialuronic w postaci ampułek z 0,1% kwasem hialuronowym w izotonicznym roztworze chlorku sodu jest
produktem łagodnym i bezpiecznym w zastosowaniu, który w razie konieczności może być także używany długotrwale. Z produktu
mogą korzystać nie tylko pacjenci dorośli, ale również młodzież, dzieci, a nawet niemowlęta.

Na co jest Nebu-dose hialuronic? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są inhalacje (zwłaszcza u pacjentów z zapaleniem
oskrzelików, POChP lub mukowiscydozą) oraz zakrapianie oraz przemywanie jam nosowych. Produkt wykazuje działanie nawilżające w
stosunku do górnych i dolnych dróg oddechowych, dzięki czemu ułatwia pozbywanie się zalegającej w nich wydzieliny. Zawarty w
wyrobie medycznym kwas hialuronowy bardzo dobrze nawilża śluzówkę i zapewnia jej długotrwałą ochronę przed wysychaniem.
Dodatkowo wyrób medyczny Nebu-dose hialuronic wspomaga jej regenerację. Działanie Nebu-dose hialuronic wykorzystuje
mechanizmy przyczyniające się do łatwiejszego ruchu wydzieliny przez drogi oddechowe. Produkt przyczynia się do rozbijania wiązań
jonowych śluzu zalegającego w drogach oddechowych, przez co zmniejsza jego lepkość oraz elastyczność. Funkcją Nebu-dose
hialuronic jest też absorpcja wody ze śluzówki i błony podśluzowej, co przyczynia się do redukcji obrzęku dróg oddechowych.
Dodatkowo wyrób medyczny wzmaga odruch kaszlowy, dzięki czemu łatwiej jest wykrztusić rozrzedzony śluz i w konsekwencji udrożnić
drogi oddechowe.

W opakowaniu znajduje się 30 ampułek (każda po 5 ml) roztworu Nebu-dose hialuronic. W skład każdej ampułki wchodzi 0,9% roztwór
soli fizjologicznej wraz z kwasem hialuronowym. Produkt nie zawiera konserwantów.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Nebu-dose hialuronic pacjent powinien zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, a
następnie postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami, chyba że lekarz je indywidualnie zmodyfikuje. Jeśli wyrób medyczny
Nebu-dose hialuronic będzie wykorzystywany do inhalacji, należy zużyć jednorazowo tylko 1 ampułkę.

Produkt powinien być wykorzystany do inhalacji z zastosowaniem inhalatora pneumatycznego (inaczej tłokowego). Jeżeli natomiast
produkt będzie używany do zakraplania jam nosowych, należy wykorzystać jednorazowo 1 ampułkę. Produktem można zakrapiać nos,
aplikując kilka kropli roztworu do każdego otworu nosowego 1–4 razy dziennie. Aby przemyć jamy nosowe Nebu-dose hialuronic,
wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny jego roztworem i w tej postaci wykorzystać do delikatnego oczyszczania nosa.
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Choć wyrób medyczny Nebu-dose hialuronic ma bardzo delikatną formułę i może być stosowany już przez niemowlęta, ma również
pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinny z niego korzystać osoby z nadwrażliwością na chociaż jeden z jego składników –
w przypadku zaobserwowania u siebie bądź u dziecka objawów nadwrażliwości po zastosowaniu preparatu, najlepiej go odstawić i
skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji ze specjalistą nie należy łączyć produktu z innymi lekami. Ampułek nie należy też używać,
jeśli wyraźnie widać, że są uszkodzone.

Skład
Kwas hialuronowy (0,1%) w izotonicznym roztworze chlorku sodu.

Wskazania i działanie
NEBU-DOSE HIALURONIC to izotoniczny roztwór z kwasem hialuronowym przeznaczony do inhalacji, zakraplania oraz przemywania jam
nosowych. Preparat nawilża górne i dolne drogi oddechowe ułatwiając usuwanie zalegającej wydzieliny. Dzięki zawartości kwasu
hialuronowego zapewnia wysoki poziom nawilżenia, chroniąc śluzówkę przed wysychaniem wspomagając jej regenerację.
Preparat jest łagodny i bezpieczny, dlatego może być stosowany u niemowląt, dzieci i dorosłych przez długi czas.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
INHALACJA:
Jedna ampułka(5ml) służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji.
Inhalacje zaleca się przeprowadzać przy użyciu inhalatora pneumatycznego(tłokowego)
ZAKRAPLANIE:
Jedna ampułka (5ml) służy do jednorazowego użycia. Preparat zakraplać 1-4 razy dziennie po kilka kropli do każdego otworu nosowego.
W celu przemycia jam nosowych delikatnie oczyścić je za pomocą nasączonego wacika kosmetycznego.

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