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Nisita maść do nosa 10 g
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Maści

Producent ENGELHARD

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nisita w postaci maści do nosa jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież,
dzieci i niemowlęta. Mogą z niego korzystać również kobiety oczekujące dziecka oraz matki karmiące piersią. W składzie wyrobu
medycznego Nisita maść do nosa nie znajdują się konserwanty.

Na co jest Nisita maść do nosa? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie objawów zatkanego nosa. Preparat
sprawdzi się między innymi w przypadku przeziębienia, poza tym może być pomocny przy suchości śluzówki nosa związanej z
przebywaniem w pomieszczeniach o suchym powietrzu. Wyrób medyczny Nisita maść do nosa ma działanie nawilżające i
zmiękczające zaschniętą w nosie wydzielinę, poza tym ułatwia oddychanie przez nos. Wyrób medyczny wspomaga też regenerację
śluzówki nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 g maści do nosa Nisita. W skład 100 g maści wchodzi 2,8 g chlorku sodu i 7,2 g wodorowęglanu sodu
oraz składniki pomocnicze. Do nich można zaliczyć alkohole wełny i olejek cytrynowy, a oprócz tego w składzie produktu znajduje się
miękka biała parafina oraz parafina ciekła, a także triglicerydy średniołańcuchowe i alkohol cetostearylowy. Przed skorzystaniem z maści
należy przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawkowanie maści do nosa Nisita
przedstawione w ulotce powinno być przez pacjenta przestrzegane.

Jeśli pacjent zmaga się z suchym i podrażnionym nosem, powinien korzystać z wyrobu medycznego Nisita maść do nosa kilka razy
dziennie. Zaleca się wyciśnięcie 1 cm maści bezpośrednio do nosa. Końcówkę tubki należy umieścić głęboko w otworze nosowym i
wówczas zaaplikować maść. Następnie należy delikatnie masować nozdrza, aby równomiernie rozprowadzić wyrób medyczny po
śluzówce. Dopuszczalne jest również skorzystanie z patyczka kosmetycznego w celu wprowadzenia maści do jamy nosowej, jeśli ta
metoda będzie dla pacjenta wygodniejsza. Ze względów higienicznych zaleca się, aby z jednej tubki maści korzystała wyłącznie jedna
osoba. Ma to na celu także uniknięcie ewentualnego przeniesienia infekcji. Maść można aplikować kilkukrotnie – zaleca się również
zastosowanie jej przed snem. Dopuszczalne jest stosowanie maści przez dłuższy czas, jeśli jednak u pacjenta nie wystąpi poprawa w
ciągu 14 dni stosowania produktu Nisita maść do nosa, zaleca się konsultację z lekarzem.

Wyrób medyczny Nisita maść do nosa ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy mogą go używać. Wśród nich jest nadwrażliwość na
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chociaż jeden z jego składników. Jeśli pacjent jest po operacji nosa lub po jego uszkodzeniu, przed zastosowaniem maści powinien
skonsultować się z lekarzem. Nisita maść do nosa należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Temperatura przechowywania jest
istotna, gdyż w zbyt wysokiej składniki maści mogą ulegać rozkładowi, a w zbyt niskiej wyciśnięcie produktu z tubki może być
trudniejsze.

Skład
100 g maści zawiera 2,8 g chlorku sodu i 7,2 g wodorowęglanu sodu.
Inne składniki: alkohole wełny, olejek cytrynowy, miękka biała parafina, triglicerydy średniołańcuchowe, parafina ciekła, alkohol
cetostearylowy.

Wskazania i działanie

Maść Nisita® może być stosowana u niemowląt, dzieci i dorosłych, kobiet w ciąży i matek karmiących.
Maść Nisita® stosuje się, by złagodzić objawy zatkanego nosa, np. w przypadku przeziębienia. Przebywanie w pomieszczeniach
z suchym powietrzem (ogrzewanie lub klimatyzacja) też powoduje suchość błony śluzowej nosa i wtedy właśnie maść Nisita®
delikatnie nawilża nos i ułatwia oddychanie. Pomaga też w zmiękczaniu zaschniętej wydzieliny w nosie.
Maść Nisita® nie zawiera konserwantów.

Dawkowanie
W przypadku suchego, podrażnionego nosa, kilka razy dziennie nałożyć maść Nisita.
1 cm maści wycisnąć w ten sposób, żeby końcówka tubki znalazła się głęboko w otworze nosowym. Przycisnąć tubkę i delikatnie
masując równomiernie rozprowadzić maść na błonie śluzowej nosa.
Maść Nisita® może być też wprowadzona do wnętrza nosa za pomocą patyczka kosmetycznego. Czynność można powtórzyć kilka razy
dziennie, szczególnie przed snem.
Ze względów higienicznych, jak również w celu uniknięcia infekcji, zaleca się, by tubki używała wyłącznie jedna osoba. Po użyciu należy
wytrzeć końcówkę tubki.

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