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Rhinoargent spray do nosa 20 ml
 

Cena: 20,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Rhinoargent w postaci sprayu do nosa to preparat przeznaczony dla dzieci i dorosłych zmagających się z różnego
pochodzenia nieżytami nosa. Działanie wyrobu medycznego producenta Solinea opiera się na tworzeniu warstwy ochronnej na śluzówce
i wspieraniu jej regeneracji, a także na ograniczaniu rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych, które zazwyczaj przyczyniają się do
rozwoju stanu zapalnego. W skład wyrobu medycznego wchodzi między innymi srebro koloidalne i miedź koloidalna, które to wykazują
działanie przeciwdrobnoustrojowe, wspierając organizm w walce z infekcjami, ponadto w recepturze Rhinoargent znaleźć można
składniki nawilżające śluzówkę i ułatwiające usuwanie zalegającej w nosie wydzieliny.

Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest nieżyt nosa różnego pochodzenia. Może być przydatny w przypadku kataru,
przeziębienia, zapalenia zatok, a także w przypadku grypy, alergicznego nieżytu nosa czy też wspomagająco przy walce z infekcjami
bakteryjnymi. Działanie Rhinoargent polega na tworzeniu na powierzchni śluzówki nosa ochronnego filmu. W ten sposób błona śluzowa
nosa chroniona jest przed działaniem drażniących czynników zewnętrznych, a dodatkowo wyrób medyczny wspiera regenerację
śluzówki i nawilża ją. W skład produktu wchodzi nanokoloid Ag oraz nanokoloid Cu, a także olejek eukaliptusowy, gliceryna,
karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, chlorek sodu i chlorek potasu. Srebro koloidalne i miedź koloidalna mają właściwości
wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze, natomiast olejek eukaliptusowy zawarty w wyrobie medycznym udrażnia nos i ułatwia jego
oczyszczanie, a także wykazuje działanie odświeżające. Zastosowanie gliceryny sprawia, że śluzówka nosa jest lepiej nawilżona, a
chlorek sodu i potasu rozrzedzają zalegającą wydzielinę, ułatwiając jej usuwanie i udrażniając przewody nosowe.

W opakowaniu znajduje się 20 ml wyrobu medycznego. Produkt posiada specjalny aplikator umożliwiający dawkowanie sprayu. Ze
względu na swój skład wyrób medyczny może być bezpiecznie stosowany nie tylko przez osoby dorosłe, ale również przez młodzież i
dzieci. Należy przestrzegać dawkowania Rhinoargent, które zaleca producent, chyba że lekarz ustali inną terapię. Zalecane przez
producenta dawkowanie to 1-2 dawki wyrobu medycznego na jeden otwór nosowy. Aplikację można powtarzać 3 razy dziennie. Nie
powinno się stosować dawki większej wyrobu medycznego niż wskazana przez producenta. Jeśli mimo stosowania wyrobu
medycznego pacjent nie zauważy poprawy, pojawią się dodatkowe dolegliwości (np. gorączka) lub objawy nasilą się, zaleca się kontakt z
lekarzem.
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Choć Rhinoargent jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez osoby dorosłe i dzieci, wyrób medyczny nie może być stosowany przez
każdego pacjenta z nieżytem nosa, gdyż posiada również przeciwwskazania. Rhinoargent w aerozolu nie powinien być przede
wszystkim stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników, które są w nim zawarte. Należy unikać
kontaktu produktu z oczami, a dodatkowo zabronione jest jego połykanie. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny
skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym w kwestiach zasadności i bezpieczeństwa zastosowania wyrobu medycznego
Rhinoargent. Podobnie należy postępować przy ewentualnej chęci przyjmowania innego rodzaju medykamentów, gdyż nie wszystkie są
dedykowane dla kobiet spodziewających się potomstwa bądź karmiących naturalnie.

Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze pokojowej i miejscu niewidocznym oraz niedostępnym dla dzieci. Preparat
należy chronić przed światłem i nie powinien być używany, gdy minie termin jego ważności bądź w sytuacji uszkodzenia opakowania. Ze
względów higienicznych z jednego opakowania wyrobu medycznego powinna korzystać wyłącznie jedna osoba. Niewykorzystanego
produktu nie powinno się wyrzucać do domowych pojemników na odpady czy też tym bardziej do kanalizacji. By bezpiecznie pozbyć się
preparatu, który nie nadaje się już do użytku, najlepiej skonsultować się z farmaceutą.

Skład
Nanokoloid Ag, nanokoloid Cu, olejek eukaliptusowy, gliceryna, karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, chlorek sodu, chlorek
potasu

Wskazania i działanie

Rhinoargent tworzy na powierzchni błony śluzowej nosa ochronny film, który zabezpiecza przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych. Dzięki zawartości aktywnych nanokoloidów srebra i miedzi ogranicza rozwój drobnoustrojów
chorobotwórczych. Preparat wspomaga również regenerację błony śluzowej nosa. Rhinoargent przeznaczony jest dla dzieci i
dorosłych.
Do stosowania w przypadku nieżytu nosa różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Należy umieścić aplikator w otworze nosowym i naciskając rozpylić 1-2 dawki. Aplikację powtarzać 3 razy dziennie.

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