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Nollix spray do nosa 10 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nollix spray do nosa 10 ml w postaci sprayu do nosa jest preparatem rozpylającym się w formie delikatnej mgiełki,
która równomiernie pokrywa śluzówkę nosa oraz działa na nią nawilżająco i kojąco. Wyrób medyczny może być stosowany przez
pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 2. roku życia.

Na co jest Nollix spray do nosa 10 ml? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są stany suchości śluzówki nosa o różnym
pochodzeniu. Wyrób medyczny może być pomocny w przypadku suchości śluzówki nosa spowodowanej alergią lub przebywaniem w
ogrzewanych bądź klimatyzowanych pomieszczeniach. Wskazaniem do jego stosowania jest też suchość śluzówki związana z
przebywaniem w zanieczyszczonym środowisku, a także ścieńczenie błon śluzowych. Wyrób medyczny Nollix spray do nosa może być
stosowany w przypadku polekowej suchości błon śluzowych nosa, a także w przypadku suchości błon śluzowych związanych z infekcją.
Wyrób medyczny może być pomocny też przy podrażnionej po steroidoterapii błonie śluzowej nosa. Funkcją Nollix spray do nosa jest
przynoszenie ulgi przesuszonym śluzówkom, nawilżanie błony śluzowej nosa, a także jej uelastycznianie oraz łagodzenie podrażnień
związanych z jej suchością.

Wyrób medyczny równomiernie pokrywa śluzówkę nosa filmem lipidowym, co pozwala osiągnąć długotrwałą ulgę przy objawach
suchości nosa. W składzie wyrobu medycznego znajduje się oliwa z oliwek, która jest naturalnym składnikiem, przez co ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznych zostało zredukowane do minimum.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Nollix spray do nosa. W skład wyrobu medycznego wchodzi naturalna oliwa z oliwek przygotowana
według farmaceutycznych standardów, a oprócz tego witamina E o farmaceutycznym standardzie. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Nollix spray do nosa 10 ml należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Wyrób medyczny Nollix
spray do nosa 10 ml należy stosować według wskazań zawartych w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie Nollix
spray do nosa 10 ml w przypadku pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 dawka aerozolu do każdego otworu
nosowego podawana w częstotliwości 3-4 razy dziennie. Jeśli natomiast wyrób medyczny Nollix spray do nosa 10 ml miałby być
stosowany przez dzieci w wieku 3-12 lat, zaleca się używanie 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego podawanej w
częstotliwości 2-3 razy dziennie. Młodszym dzieciom w aplikacji produktu pomóc powinna osoba dorosła. Delikatna mgiełka wyrobu
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medycznego równomiernie pokrywa śluzówkę nosa, przynosząc szybką i długotrwałą ulgę.

Nie w każdym przypadku może być stosowany przez pacjentów wyrób medyczny Nollix spray do nosa 10 ml. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku dzieci w wieku poniżej 2
lat. Wyrób medyczny powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej. Należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był
widoczny i dostępny dla dzieci.

Skład
naturalna oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych, witamina E o standardzie farmaceutycznym.

Wskazania i działanie

Nollix® to naturalny preparat przynoszący ulgę w suchości błon śluzowych nosa o różnym podłożu.
Nollix® rozpyla się w formie „mgiełki”, dzięki czemu precyzyjnie i równomiernie nawilża, uelastycznia błonę śluzową nosa oraz
łagodzi podrażnienia.
 Nollix® może być stosowany we wszelkich stanach suchości błon śluzowych nosa, polecany szczególnie przy:

alergii
suchości błon śluzowych nosa pochodzenia farmakologicznego
suchości błon śluzowych w przebiegu infekcji
suchości błon śluzowych nosa wywoływanych przebywaniem
w zanieczyszczonym środowisku
ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach
ścieńczeniu błon śluzowych

Nollix® jest to naturalny spray do nosa polecany dorosłym i dzieciom powyżej 2. roku życia mającym problemy z suchością
błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
1 dawka do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.
Dzieci od 3 do 12 roku życia:
1 dawka do każdego otworu nosowego 2-3 razy dziennie.

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