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Prenalen katar spray do nosa 20 ml
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Prenalen Katar w postaci sprayu do nosa jest izotonicznym roztworem soli morskiej, który został wzbogacony o olejki
eteryczne, D-pantenol oraz kwas hialuronowy, co może być pomocne przy nieżycie nosa oraz problemie suchego nosa. Z produktu mogą
korzystać pacjenci dorośli, w tym również pacjentki spodziewające się dziecka, a także matki karmiące piersią. Dodatkowo wyrób
medyczny może być stosowany przez młodzież i dzieci od 3. roku życia.

Na co jest Prenalen Katar? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest terapia nieżytu nosa oraz walka z objawami
przesuszenia śluzówki nosa. Zawarte w sprayu składniki aktywne przyczyniają się do rozrzedzania zalegającej w jamach nosowych
wydzieliny, co sprzyja jej łatwiejszemu usuwaniu. Funkcją Prenalen Katar jest też łagodzenie podrażnień śluzówki nosa, a także
ułatwienie oddychania. Działanie Prenalen Katar polega na intensywnym nawilżaniu błon śluzowych nosa, co redukuje objawy suchości
nosa. Produkt jest szczególnie dedykowany kobietom w ciąży i w okresie laktacji, które ze względu na swój stan nie mogą przyjmować
innych medykamentów. Poza tym zaleca się go dzieciom od lat 3. Spray do nosa jest izotonicznym roztworem soli morskiej, którego
formułę uzupełniono o olejki eteryczne, kwas hialuronowy oraz D-pantenol. Prenalen Katar działa również odżywczo na śluzówkę, a
oprócz tego redukuje nasilenie dolegliwości związanych z jej obrzękiem oraz podrażnienia związane ze stanem zapalnym.

W opakowaniu znajduje się 20 ml sprayu do nosa Prenalen Katar. W skład wyrobu medycznego wchodzi roztwór izotoniczny soli
karnalitowej z morza martwego (odpowiednik 0,9% NaCl), a także glicerol i glikol propylenowy. Dodatkowo w formule znalazł się D-
Pantenol, hialuronian sodu oraz chlorowodorek benzalkonium, a poza tym wersenian disodowy i olejki eteryczne, w tym olejek
eukaliptusowy oraz olejek miętowy. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowane dawkowanie Prenalen Katar u dzieci od 3. roku życia to 1 doza do każdego otworu nosowego podawana w
częstotliwości do 3 razy dziennie. W przypadku stosowania Prenalen Katar u osób dorosłych (w tym matek karmiących i kobiet w ciąży)
zaleca się stosowanie 1–3 doz wyrobu medycznego w miarę zapotrzebowania, ale nie częściej niż 5 razy dziennie.

Roztwór izotoniczny soli morskiej działa oczyszczająco, a przy tym odpowiednio pielęgnuje i nawilża śluzówkę nosa. Kwas hialuronowy
utrzymuje nawilżenie błon śluzowych na długi czas. D-Pantenol ma działanie odżywcze, a oprócz tego wykazuje właściwości kojące i
wspierające regenerację śluzówki. Olejki eteryczne działają natomiast łagodząco.
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Wyrób medyczny Prenalen Katar nie może być stosowany przez każdego. Przeciwwskazaniem do korzystania ze sprayu do nosa jest
nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji wchodzących w skład produktu. Nie zaleca się też łączenia Prenalen Katar z innymi
medykamentami podawanymi donosowo. Jeśli natomiast pacjent przechodził niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie nosa, zaleca się
wcześniejszą konsultację z lekarzem w kwestii zastosowania produktu.

Skład
Składniki: roztwór izotoniczny soli karnalitowej z morza martwego (odpowiednik 0,9% NaCl), glicerol, glikol propylenowy, D-Pantenol,
hialuronian sodu, chlorowodorek benzalkonium, wersenian disodowy, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy.

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