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Otrivin Oddychaj Czysto aerozol do nosa 100 ml
 

Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Otrivin Oddychaj Czysto w postaci aerozolu do nosa to produkt pozbawiony konserwantów, który może być
stosowany u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia. Wyrób medyczny pomaga usuwać z nosa alergeny i
zanieczyszczenia, a przy tym nawilża śluzówkę i ułatwia oddychanie. W ten sposób przywraca nosowi możliwość prawidłowego
funkcjonowania. Produkt jest w 100% naturalny i stanowi izotoniczny roztwór wody morskiej z dodatkiem wodnego ekstraktu z aloesu.

Na co jest Otrivin Oddychaj Czysto? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodne oczyszczanie jamy nosowej, a także
łagodzenie dolegliwości związanych z drogami oddechowymi podrażnionymi różnymi czynnikami. Wyrób medyczny może być pomocny
przy zatkanym nosie w związku z alergią lub przeziębieniem, poza tym można wykorzystać go w celu nawilżenia śluzówki wysuszonej
przy niskiej wilgotności powietrza, np. w związku z przebywaniem w pomieszczeniach klimatyzowanych czy ogrzewanych. Będzie też
odpowiedni przy przebywaniu w miejscach o dużej wysokości nad poziomem morza, a oprócz tego znajduje zastosowanie w przypadku
podróży samolotem. Wyrób medyczny Otrivin Oddychaj Czysto znajduje też zastosowanie w celu rozrzedzenia i rozcieńczenia
wydzieliny zalegającej w nosie, a tym samym w celu wspomagania jej usuwania.

W opakowaniu znajduje się 100 ml aerozolu do nosa Otrivin Oddychaj Czysto. W skład produktu wchodzi woda morska, woda
oczyszczona, a także ekstrakt wodny z aloesu zwyczajnego. Produkt nie ma w swoim składzie konserwantów, poza tym jest wyrobem
naturalnym o stężeniu izotonicznym, który nie podrażnia wrażliwej śluzówki nosa. Z wyrobu medycznego Otrivin Oddychaj Czysto należy
korzystać w sposób wskazany przez producenta. Rekomendowane dawkowanie Otrivin Oddychaj Czysto to aplikacja 1–2 razy na dobę
do każdego otworu nosowego. Jeśli jednak będzie taka konieczność, produkt można stosować w częstotliwości dostosowanej do
bieżących potrzeb. Wyrób medyczny nie tylko pomaga w efektywnym i bezpiecznym zarazem usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu
z alergenów i nadmiaru śluzu, które zalegają w jamie nosowej, ale też łagodzi podrażnienia śluzówki, przynosząc jej ukojenie, a oprócz
tego nawilża ją, a także rozrzedza zalegającą w nosie wydzielinę.

Każde rozpylenie aerozolu Otrivin Oddychaj Czysto powinno być krótkie – wystarczą 2–3 sekundy. Dzieci w wieku poniżej 11 lat powinny
stosować wyrób medyczny Otrivin Oddychaj Czysto wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Pomocy przy stosowaniu produktu mogą
wymagać też osoby niepełnosprawne lub pacjenci w podeszłym wieku. Ze względów higienicznych zaleca się, aby jeden aerozol do nosa
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Otrivin Oddychaj Czysto wykorzystywany był wyłącznie przez jedną osobę.

Nie wszyscy powinni korzystać z wyrobu medycznego Otrivin Oddychaj Czysto. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników produktu – przy zaobserwowaniu objawów nadwrażliwości należy wyrób odstawić i skonsultować się z
lekarzem. Produkt nie jest też przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Opis
Cierpisz na dolegliwości ze strony nosa spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, alergią lub infekcją? Dokucza Ci katar sienny?
Sięgnij po Otrivin Oddychaj Czysto 100 ml, naturalny aerozol z ekstraktem z aloesu, który pomaga przywrócić nosowi prawidłowe
funkcjonowanie, dzięki czemu Twój nos będzie znowu mógł filtrować powietrze i wychwytywać zanieczyszczenia. Otrivin do nosa łączy
w sobie łagodną formułę i szerokie spektrum działania. Aerozol zmniejsza niedrożność nosa poprzez oczyszczanie go i wypłukiwanie z
jamy nosowej zanieczyszczeń, alergenów i nadmiaru śluzu. Zmniejsza niedrożność zatkanego nosa, oczyszczając go i wypłukując
zalegające w jamie nosowej zanieczyszczenia, alergeny i nadmiar śluzu. Przynosi on ulgę wysuszonej i podrażnionej błonie śluzowej
nosa, działając na nią nawilżająco. Aerozol nadaje się do codziennego stosowania, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się
lepszym komfortem oddychania. Produkt nie zawiera konserwantów.

Cechy

usuwa z nosa zanieczyszczenia i alergeny
naturalny izotoniczny roztwór wody morskiej
zawiera aloes zwyczajny, który ma właściwości łagodzące i nawilżające
bez środków konserwujących - 100 % naturalny
Nawilża wysuszoną lub podrażnioną błonę śluzową nosa
Łagodnie oczyszcza jamę nosową

Składniki
proszek z aloesu zwyczajnego, woda morska i woda oczyszczona

Stosowanie
Dawkowanie
Do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci od 6 roku życia
Produkt stosuje się zazwyczaj 1-2 razy na dobę do każdego otworu nosowego. W razie potrzeby można stosować tak często, jak to
konieczne.
Dzieci poniżej 11. roku życia powinny stosować Otrivin Oddychaj Czysto pod nadzorem osoby dorosłej.
Osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawne mogą wymagać pomocy osoby dorosłej podczas stosowania produktu.
Ze względów higienicznych, i w celu uniknięcia zanieczyszczenia produktu, opakowanie aerozolu do nosa powinno być używane tylko
przez jedną osobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C.

Nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niewidocznym i dla dzieci, w oryginalnym niedostępnym pudełku.

Ostrzeżenie
Zawartość pod ciśnieniem: chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać
ani nie poddawać spaleniu, nawet po wykorzystaniu. Opakowanie pod ciśnieniem: Może wybuchnąć pod wpływem gorąca.
Przechowywać z daleka od źródeł ciepła/iskier/płomieni/ gorących powierzchni. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Uwaga: przed zastosowaniem wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania. Nie stosować w razie
uczulenia na którykolwiek ze składników (patrz lista składników). Po każdym użyciu oczyścić końcówkę dozownika pod gorącą bieżącą
wodą, dokładnie osuszyć czystą chusteczką i nałożyć nasadkę ochronną. Umyć dozownik gorącą wodą. Nie stosować środków
chemicznych, środków do dezynfekcji ani płynu do mycia naczyń. Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej. Nie używać po upływie terminu
ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować produktu, który został uszkodzony lub zniszczony.
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Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Upoważniony przedstawiciel prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty
GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane
Youghal Road
Dungarvan
Co. Waterford
Irlandia

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 0459

Zawartość opakowania
100

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

Galeria
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