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Respimer NetiFlow zestaw do płukania nosa i zatok - 1
zestaw
 

Cena: 56,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Proszki

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Opakowanie: zawiera 1 irygator i 6 saszetek.
1 saszetka o masie 4 g zawiera: kompleks 5 soli mineralnych: chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu,
wodorowęglan sodu. Kontrolowany poziom pH (roztwór buforowy) - bez konserwantów.

Wskazania i działanie
To nowoczesny system irygacji nosa i zatok, polecany dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. Rozluźnia i usuwa wydzielinę. Wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie systemu obronnego układu oddechowego. Wpływa pozytywnie na ruch rzęsek. Zawiera głównie elektrolity
(sole mineralne) znajdujące się w płynie pozakomórkowym wspomagające regenerację nabłonka dróg oddechowych.
Polecany przy:

wszelkich formach nieżytu nosa
zapaleniu zatok
przewlekłym zapaleniu nosa i zatok
pielęgnacji po zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować irygacji::

Jeśli twój nos jest całkowicie zablokowany lub cierpisz na poważne krwawienie z nosa
Jeśli masz infekcję ucha, taką jak zapalenie ucha, korek woszczynowy lub niedawno przeszedłeś operację ucha
Jeśli masz problemy z utrzymaniem równowagi.

Dawkowanie
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Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia. Stosowanie u dzieci pod nadzorem dorosłych, poza porami posiłków. Rekomendowany dla
alergików. Może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

W przypadku nieżytu nosa, zapalenia zatok, zapalenia nosa i zatok, alergicznego nieżytu nosa, do pielęgnacji po operacjach
chirurgicznych i ogólnej higieny:

Dawkowanie:
rozpuść 1 saszetkę w około 240 ml niegazowanej wody mineralnej, co pozwala przygotować zbuforowany izotoniczny roztwór
odpowiadający 9 g/l NaCI.
Częstotliwość:

W przypadku choroby lub do pielęgnacji po operacjach chirurgicznych: od 1 do 3 irygacji dziennie
W przypadku ogólnej higieny: od 2 do 3 irygacji tygodniowo.
W razie potrzeby, w przypadku ciężkich objawów:

Dawkowanie:
rozpuść 2 saszetki w ok. 240 ml niegazowanej wody mineralnej,
co pozwala przygotować zbuforowany hipertoniczny roztwór odpowiadający
18 g/l NaCl.
Częstotliwość:
1 irygacja dziennie przez 3 do 5 dni.
Może być używany do higieny nosa w przypadku astmy, alergicznego nieżytu nosa, mukowiscydozy oraz przewlekłego zapalenia zatok.

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