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Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco - łagodzący 15 ml
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Żele

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco - łagodzący w postaci żelu jest produktem, z którego korzystać mogą
zarówno pacjenci dorośli, jak i dzieci. Preparat może być również bezpiecznie stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka.

Na co jest Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco-łagodzący? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wspomaganie
regeneracji śluzówki nosa po zabiegach chirurgicznych. Działanie Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco-łagodzący polega na
długotrwałym nawilżaniu błony śluzowej nosa. Funkcją Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco-łagodzący jest również łagodzenie
podrażnień śluzówki oraz redukcja stanu zapalnego śluzówki nosa. Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest także
przewlekły zanikowy nieżyt błon śluzowych nosa. Funkcją Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco-łagodzący jest ochrona śluzówki
przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych (zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza). Może być pomocny w
przypadku ochrony przed infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi śluzówki.

Zawarta w składzie produktu ektoina jest naturalnie występującą w przyrodzie cząsteczką, która chroni komórki i ma działanie
łagodzące stany zapalne oraz stabilizujące błony komórkowe. Dodatkowo w składzie produktu znajduje się D-pantenol oraz ektoina,
które łagodzą podrażnienia śluzówki i jednocześnie wspomagają jej regenerację. Wyrób medyczny tworzy na powierzchni śluzówki nosa
specjalną warstwę ochronną, tzw. Ectoin hydro Complex, dzięki której zapewnia błonie śluzowej nosa ochronę przed wysychaniem,
dbając jednocześnie o prawidłowe nawilżenie nosa. Żel Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco-łagodzący nie powoduje po
zastosowaniu uczucia lepkości, ale jednocześnie przyczynia się do stabilizacji błony, redukując ryzyko pojawienia się infekcji
bakteryjnych oraz wirusowych nosa.

W opakowaniu znajduje się 15 ml Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco - łagodzący. W skład wyrobu medycznego wchodzi woda
oczyszczona oraz D-pantenol, a także Pseudoalteromonas exopolysaccharides oraz ektoina, a dodatkowo gliceryna, glikol propylenowy
oraz karboksymetyloceluloza, a także chlorek benzalkoniowy. Przed skorzystaniem z wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią
ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, jeśli chodzi o
prawidłowe stosowanie produktu. Zaleca się aplikację niewielkiej ilości żeli do każdego otworu nosowego w miarę potrzeb. Wyrób
medyczny może być stosowany tak często, jak jest to konieczne, chociaż zazwyczaj pacjentom bardzo dobrze wystarczają już jego 3-4
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aplikacje dziennie.

Wyrób medyczny Pantherin ecto żel do nosa nawilżająco - łagodzący nie może być stosowany przez każdego, ponieważ ma 
przeciwwskazania. Z produktu nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na chociaż jeden z jego składników. Nie należy
korzystać z produktu, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone. Wyrób medyczny należy poza tym przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
woda oczyszczona, D-pantenol,Pseudoalteromonas exopolysaccharides, ektoina, gliceryna, glikol propylenowy, karboksymetyloceluloza,
chlorek benzalkoniowy

Wskazania i działanie

Pantherin ecto to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie ektoinę - występującą w przyrodzie, naturalną cząsteczkę
chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe
Pantherin ecto tworzy warstwę ochronną tzw. "Ectoin hydro Complex" na błonie śluzowej nosa, przez co zapobiega ej
wysychaniu oraz utrzymuje prawidłowe nawilżenie, nie powodując uczucia lepkości. Żel stabilizuje błonę komórkową,
zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy nosowej.
Dzięki zawartości D-pantenolu oraz ektoiny preparat łagodzi podrażnienia oraz przyczynia się do regeneracji błony śluzowej
nosa.
Zastosowanie:

wspomaga regenerację błony śluzowej nosa po zabiegach chirurgicznych
długotrwale nawilża błonę śluzową nosa
łagodzi podrażnienia i stan zapalny błony śluzowej nosa
przewlekły zanikowy nieżyt błon śluzowych nosa
chroni błonę śluzową przed niekorzystnymi czynnikami środowiska (zapylenie i zanieczyszczenie powietrza)

Preparat dla dorosłych i dzieci
Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Pantherin ecto może być stosowany bez ograniczeń ilościowych, u dorosłych i dzieci, zgodnie z własnymi potrzebami. U większości
osób uzyskuje się jednak wyraźną poprawę po zastosowaniu niewielkiej ilości żelu, 3-4 razy dziennie po 1 dawce do każdego otworu
nosowego.

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