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Nebutac 3% roztwór do inhalacji x 30 ampułek po 4 ml
 

Cena: 30,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 amp

Postać Ampułki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii chloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nebutac 3% roztwór do inhalacji w postaci ampułek z roztworem hipertonicznym soli fizjologicznej jest produktem,
który może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi oraz ultradźwiękowymi. W roztworze hipertonicznym jest większe
stężenie soli niż w organizmie człowieka.

Na co jest Nebutac 3% roztwór do inhalacji? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wykonywanie inhalacji. Produkt
znajduje zastosowanie w przypadku profilaktyki oraz leczenia uzupełniającego schorzeń, którym towarzyszy gęsta wydzielina zalegająca
w drogach oddechowych. Sprawdzi się przy chorobach z uszkodzonym klirensem śluzowo-rzęskowym, w tym między innymi w
przypadku zapalenia oskrzeli i oskrzelików. Wyrób medyczny Nebutac 3% roztwór do inhalacji można też wykorzystać w przypadku
zapalenia zatok, poza tym znajduje zastosowanie przy mukowiscydozie i rozstrzeniu oskrzeli, a nawet przy przewlekłej obturacyjnej
chorobie płuc (POChP). Funkcją Nebutac 3% roztwór do inhalacji jest pobudzanie usuwania wydzieliny z dolnego odcinka dróg
oddechowych. Działanie to związane jest z osmotycznym działaniem soli zawartej w produkcie. Jednocześnie wyrób medyczny
Nebutac 3% roztwór do inhalacji przeciwdziała nadmiernemu wysuszaniu błony śluzowej dróg oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 30 ampułek, każda po 4 ml Nebutac 3% roztwór do inhalacji. W skład każdej ampułki wchodzi sterylny,
hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej 3%, który przeznaczony jest do wykonywania inhalacji. Zanim pacjent skorzysta z produktu,
powinien dokładnie zapoznać się z informacjami dołączonymi do jego opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych rekomendacji, należy
postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce Nebutac 3% roztwór do inhalacji. Zalecane dawkowanie wyrobu medycznego to
wykonywanie inhalacji z wykorzystaniem zawartości 1 ampułki jednorazowo. Należy wykonywać inhalacje wyrobem medycznym w
częstotliwości do 2–4 razy dziennie. Działanie roztworu hipertonicznego wykorzystuje różnicę ciśnień osmotycznych między roztworem
a tkankami. W efekcie inhalacje powodują odwodnienie błony śluzowej i jej obkurczenie i jednocześnie upłynnienie i rozrzedzenia
zalegającej wydzieliny, co ułatwia jej usuwanie z organizmu.

Aby prawidłowo skorzystać z produktu Nebutac 3% roztwór do inhalacji, należy przekręcić końcówkę ampułki i oderwać ją, a następnie
przelać roztwór do inhalacji do dedykowanego pojemniczka nebulizatora. Produkt może być stosowany zarówno z nebulizatorami
pneumatycznymi, jak i z nebulizatorami ultradźwiękowymi. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego nebulizatora,
pamiętając o zachowaniu odpowiedniej higieny nebulizacji oraz sprzętu po skończonej inhalacji. Wyrób medyczny Nebutac 3% roztwór

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/nebutac-3-roztwor-do-inhalacji-x-30-ampulek-po-4-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

do inhalacji ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość pacjenta na choć jeden ze składników produktu. Produkt przeznaczony jest do inhalacji – przeciwwskazane jest jego
wykorzystanie do wstrzykiwań.

Skład
chlorek sodu: 3 g, woda oczyszczona q.s. 100 ml, bez konserwantów

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny nebutac®3 to sterylny, hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej 3% przeznaczony do inhalacji.

Wskazany do stosowania w profilaktyce i leczeniu uzupełniającym w schorzeniach z występowaniem gęstej wydzieliny, z
uszkodzonym klirensem śluzowo-rzęskowym w stanach takich jak: zapalenie oskrzelików i oskrzeli, zapalenie zatok, przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli.
Może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi lub ultradźwiękowymi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zaleca się stosowanie jednej ampułki jednodawkowej hipertonicznego 3% roztworu NaCl do inhalacji 2-4 razy dziennie.
Sposób użycia:
Oderwać ampułkę i otworzyć ją, odkręcając górną część. Wlać roztwór do inhalacji do nebulizatora.

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