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Pneumovit zatoki spray do nosa 50 ml
 

Cena: 18,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Pneumovit zatoki spray do nosa jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 1.
roku życia. Mogą z niego korzystać bezpiecznie alergicy, poza tym będzie odpowiedni dla osób starszych, pacjentek oczekujących
dziecka i matek karmiących piersią. Wyrób medyczny można stosować długotrwale i zaleca się korzystanie z niego kilka razy dziennie,
zgodnie z zapotrzebowaniem. Na co jest Pneumovit zatoki spray do nosa? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest
zapalenie zatok przynosowych, a także towarzyszący mu obrzęk śluzówki nosa. W składzie wyrobu medycznego znajduje się
hipertoniczna woda uzdrowiskowa wodorowęglanowo, chlorkowo, sodowa, bromkowo, jodkowo, borowa. Jej działanie polega na
skutecznym oraz delikatnym zarazem oczyszczaniu nosa i ujść zatok przynosowych. Dzięki zawartości wapnia wyrób medyczny ma
właściwości przeciwuczuleniowe i przeciwzapalne. Dodatkowo funkcją Pneumovit zatoki spray do nosa jest wspomaganie naturalnych
mechanizmów obronnych oraz wzmacnianie odporności na alergeny wziewne.

Działanie Pneumovit zatoki spray do nosa przyczynia się do udrożnienia przewodów nosowych oraz ujść zatok, poza tym produkt
sprawdzi się w celu oczyszczenia śluzówki przed zastosowaniem leków wziewnych. Funkcją Pneumovit zatoki spray do nosa jest też
ochrona śluzówki nosa przed nadmiernym wysuszeniem. Wyrób medyczny można wykorzystać wspomagająco przy infekcjach górnych
dróg oddechowych oraz wspomagająco przy alergii.

W opakowaniu znajduje się 50 ml roztworu Pneumovit zatoki spray do nosa. W skład wyrobu medycznego wchodzi hipertoniczny
roztwór (modyfikowany i odpowiednio oczyszczony) naturalnej uzdrowiskowej wody mineralnej z mikroelementami. Przed
zastosowaniem wyrobu medycznego Pneumovit zatoki spray do nosa należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Zalecane w ulotce dawkowanie Pneumovit zatoki spray do nosa powinno być przestrzegane, chyba że lekarz wskaże inaczej. Jeśli
produkt miałby być stosowany przez dzieci od 1. roku życia, należy podawać 1-2 dawki do każdego otworu nosowego w częstotliwości
kilku razy dziennie. Pacjenci dorośli mogą natomiast stosować 1-3 dawki wyrobu medycznego do każdego otworu nosowego w
częstotliwości kilku razy dziennie. Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy kilkukrotnie nacisnąć dozownik, aby napełnił się i
mógł prawidłowo rozpylać wyrób medyczny. Jedno opakowanie 50 ml wyrobu medycznego pozwala na uzyskanie około 500 dawek
produktu.
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Wyrób medyczny Pneumovit zatoki spray do nosa można stosować długotrwale i nie ma przeciwwskazań, jeśli chodzi o jego łączenie z
innymi preparatami donosowymi, jednak zawsze powinien być wówczas stosowany w pierwszej kolejności. Nie wszyscy pacjenci mogą
jednak stosować wyrób medyczny Pneumovit zatoki spray do nosa, gdyż ma on przeciwwskazania. Produkt nie powinien być
stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na jego składniki. Wyrób medyczny jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na
jod oraz w przypadku nadczynności tarczycy.

Skład
Hipertoniczny, modyfikowany i oczyszczony roztwór uzdrowiskowej naturalnej wody mineralnej z mikroelementami.

Wskazania i działanie

Rekomendowany przez UZDROWISKO RABKA. Preparat jest idealnym rozwiązaniem dla osób z zapaleniem zatok
przynosowych i towarzyszącym mu obrzękiem błony śluzowej nosa. Zawarta w składzie hipertoniczna uzdrowiskowa woda:
wodorowęglanowo, chlorkowo, sodowa, bromkowo, jodkowo, borowa, skutecznie i delikatnie oczyszcza śluzówkę nosa i ujście
zatok przynosowych, a wapń zawarty w składzie wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwuczuleniowe. Preparat wspomaga
mechanizmy obronne organizmu i wzmacnia odporność na znajdujące się w powietrzu alergeny ( pyłki, kurz.)
Pneumovit zatoki:

udrażnia przewody nosowe i ujście zatok przynosowych,
oczyszcza błony śluzowe przed podaniem leków drogą wziewną,
chroni śluzówkę nosa przed nadmiernym wysuszeniem,
poprzez naturalne wspomaganie błon śluzowych zatrzymuje zawieszone w powietrzu alergeny,
może stanowić wspomaganie leczenia górnych dróg oddechowych,
bezpieczny dla alergików, kobiet w ciąży, matek karmiących i osób starszych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jod.
Nadczynność tarczycy.
Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania preparatu przez dłuższy czas.
PNEUMOVIT ZATOKI może być stosowany z innymi środkami oraz lekami w tym przypadku powinien być stosowany w pierwszej
kolejności.

Dawkowanie
Dzieci (od 1-go roku): 1-2 dawki kilka razy dziennie do każdego otworu nosowego.
Dorośli: 1-3 dawki kilka razy dziennie do każdego otworu nosowego.
Dla zwiększenia efektów działania wskazane jest stosowanie preparatu kilkakrotnie w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem preparatu po raz pierwszy należy nacisnąć dozownik 1- 3 razy w celu napełnienia go, aby umożliwić prawidłowe
rozpylanie. Przy dłuższej przerwie w używaniu preparatu, może nastąpić mikrokrystalizacja naturalnych związków mineralnych w
obrębie końcówki rozpylacza, co może spowodować utrudnienia w dozowaniu. Należy wtedy ściągnąć nakładkę dozownika i przepłukać
czystą, chłodną przegotowaną wodą.
Opakowanie ma pojemność 50 ml i zaopatrzone jest w dozownik i specjalną końcówkę donosową z zatyczką.
Z jednego opakowania 50 ml otrzymuje się około 500 dawek.

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