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Nebu-dose hipertonic x 30 ampułek do inhalacji
 

Cena: 30,15 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 Hipertonic jest roztworem 3% chlorku sodu bez dodatku konserwantów. Jest przeznaczony do inhalacji i
może być przydatny w przypadku infekcji dróg oddechowych, którym towarzyszy obrzęk śluzówki i nagromadzenie zalegającego w niej
śluzu – jego zastosowanie wiąże się z poprawą klirensu śluzowo-rzęskowego. Roztwór hipertoniczny obkurcza śluzówki i nawilża je, co
ułatwia oddychanie i zwiększa jego komfort, a dodatkowo usprawnia oczyszczanie górnych i dolnych dróg oddechowych z zalegającej w
nich wydzieliny śluzowej.

Wskazaniem do zastosowywania Nebu-Dose Hipertonic jest szczególnie ostre zapalenie oskrzeli lub oskrzelików, przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz mukowiscydoza. Funkcją Nebu-Dose Hipertonic jest usprawnianie oddychania oraz
wspomaganie samooczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny śluzowej, która w nich zalega. Roztwór tego wyrobu medycznego jest
hipertoniczny, co oznacza, że jego ciśnienie osmotyczne jest większe niż w roztworze odniesienia, który oddzielony jest błoną.
Wykorzystanie roztworu hipertonicznego w związku z osmotycznym działaniem soli powoduje napływ wody do miejsca podania wyrobu
(czyli np. do dróg oddechowych), co upłynnia zalegającą w nich wydzielinę i ułatwia pozbywanie się jej. Produkt wykorzystać można
dodatkowo jako nośnik dla innych medykamentów, które przeznaczone są do inhalacji, jednak wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z
lekarzem prowadzącym. Na własną rękę nie powinno się mieszać Nebu-Dose Hipertonic z innymi lekami do nebulizacji.

Wyrób medyczny swój mechanizm działania opiera na wykorzystaniu mechanizmów, które ułatwiają pozbywanie się wydzieliny
nagromadzonej w drogach oddechowych. Jest to możliwe między innymi dzięki rozbijaniu wiązań jonowych śluzowej wydzieliny, co
skutkuje spadkiem jej lepkości i elastyczności. Nebu-Dose Hipertonic dodatkowo wpływa na proces absorpcji wody ze śluzówki i błony
podśluzowej, co skutkuje redukcją obrzęku ścian dróg oddechowych. Działanie Nebu-Dose Hipertonic wiąże się również z pobudzaniem
naturalnych mechanizmów wykrztuszania – efektywny kaszel ułatwia pozbywanie się zalegającego w drogach oddechowych śluzu,
przyczyniając się jednocześnie do ich udrożnienia.

Wyrób medyczny dostępny jest w formie praktycznych ampułek do inhalacji. Mogą być one bez problemu stosowane przy
wykorzystaniu każdego rodzaju inhalatora. W opakowaniu znajduje się 30 ampułek Nebu-Dose Hipertonic, z czego każda z nich zawiera
5 ml jałowego roztworu hipertonicznego chlorku sodu o stężeniu 3%. Zawartość jednej ampułki jest wystarczająca, by przeprowadzić
jednorazową inhalację – jednorazowo wykorzystuje się 4–5 ml roztworu. Czynność inhalacji należy powtarzać około 2–4 razy na dobę,
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chyba że lekarz indywidualnie zaleci inaczej.

Ampułka powinna być otwarta bezpośrednio przed planowanym wykorzystaniem. Niewykorzystana zawartość ampułki powinna zostać
wyrzucona – jej pozostawienie po otwarciu to ryzyko zanieczyszczenia roztworu, a to znów może stać się źródłem infekcji. U pacjentów
szczególnie wrażliwych przed przyjęciem Nebu-Dose Hipertonic może być konieczne uprzednie zastosowanie leku rozszerzającego
oskrzela – jeśli zachodzi taka potrzeba, lekarz poinformuje o tym pacjenta. Bardzo ważne jest również to, by pacjent przerwał
stosowanie preparatu, jeśli dojdzie do uporczywego kaszlu lub skurczu oskrzeli.

Nebu-Dose Hipertonic to wyrób medyczny, który posiada również przeciwwskazania. Nie jest to produkt, który może być stosowany
przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować
się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Ampułek z roztworem nie powinno się używać, gdy upłynie termin ich ważności. Produkt należy również wyrzucić, jeśli dojdzie do
wcześniejszego uszkodzenia ampułki, gdyż wówczas nie jest już jałowy. Ponadto wyrób medyczny powinien być przechowywany w
temperaturze, która nie przekracza 25°C i w miejscu, do którego dzieci nie będą miały swobodnego dostępu.

Właściwości 
Nebu-Dose Hipertonic to roztwór do inhalacji wspomagający proces samooczyszczania się górnych i dolnych dróg oddechowych. Dzięki
hipertonicznemu stężeniu chlorku sodu roztwór działa obkurczająco, pozwalając na łatwiejsze usuniecie wydzieliny na zewnątrz.
Dodatkowo preparat nawilża błonę śluzową ułatwiając oddychanie.

Zastosowanie

ostre zapalenie oskrzeli
mukowiscydoza
przewlekła obturacyjna choroba płuc

Dawkowanie
Jedna ampułka (5ml) służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji. Inhalacje przeprowadzać 2-4 razy dziennie lub według wskazań
lekarza. Ampułki można stosować do każdego rodzaju inhalatora.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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