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Rinopanteina aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent VITAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Rinopanteina w postaci aerozolu do nosa jest produktem przeznaczonym do stosowania donosowego, w skład
którego wchodzi między innymi D-pantenol i witaminy A oraz E. Na co jest aerozol Rinopanteina? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego jest nawilżenie błony śluzowej nosa oraz utrzymanie tego nawilżenia. Produkt dodatkowo wspomaga proces reepitalizacji
błony śluzowej. Wyrób znajduje zastosowanie w przypadku suchości błony śluzowej nosa, czy też jej atrofii, które są efektem
stosowania niektórych aerozoli do nosa, niektórych schorzeń, czy też niekorzystnego działania czynników środowiska. Produkt może
być też pomocny przy nieżycie nosa polekowym lub alergicznym, a dodatkowo wykorzystać go można przy ozenie. Kolejnym 
wskazaniem do stosowania aerozolu Rinopanteina są stany po zabiegach chirurgicznych, by ułatwiać regenerację śluzówki nosa i
zapobiegać tworzeniu się na niej strupów. Produkt może być pomocny dodatkowo, by zatamować krwotoki z nosa, w tym również jeśli
są to krwotoki pourazowe. Wskazaniem do wykorzystania aerozolu Rinopanteina jest konieczność przeprowadzenia badań
endoskopowych, czy też zabiegu tamponowania nosa.

W opakowaniu znajduje się 20 ml aerozolu do nosa Rinopanteina. W skład produktu wchodzi pantenol, octan witaminy E oraz
palmitynian witaminy A, a oprócz tego składniki pomocnicze, do których zalicza się uwodorniony olej rycynowy 40/OE, sól disodową
EDTA oraz N-hydroksymetyloglicynian sodu, a oprócz tego sorbinian potasu, gumę ksantanową, aromaty naturalne oraz izotoniczny
roztwór o pH 7,2. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach przez niego określonych, chyba
że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie aerozolu Rinopanteina to aplikacja do każdego otworu nosowego 2 dawek
wyrobu medycznego w częstotliwości dwóch razy na dobę.

Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie jest uszkodzone. Aby prawidłowo zaaplikować produkt,
należy pochylić głowę do przodu, a następnie wykonać wydech, nacisnąć dozownik, by uwolnić dawkę aerozolu do otworu nosowego
oraz wykonać wdech. W czasie aplikacji aerozolu do jednego otworu nosowego należy dopilnować, aby drugi otwór nosowy był zatkany
(dociśniętym palcem) – czynność należy potem powtórzyć dla drugiego otworu nosowego. Wyrób medyczny Rinopanteina w postaci
aerozolu powleka śluzówkę nosa oraz ułatwia utrzymanie jej odpowiedniego nawilżenia, a przy tym wspomaga procesy regeneracyjne
nabłonka. Każdorazowo po skończeniu korzystania z produktu należy zabezpieczyć go nasadką ochronną.
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Nie zaleca się stosowania wyrobu medycznego Rinopanteina w postaci aerozolu przez wszystkie osoby ze wskazaniami, gdyż produkt
posiada również przeciwwskazania. Z produktu nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Jeśli
pacjent zaobserwuje u siebie objawy nadwrażliwości, powinien odstawić wyrób medyczny i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób medyczny
Rinopanteina należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając przed dziećmi.

Skład
D-pantenol, octan witaminy E, palmitynian witaminy A, uwodorniony olej rycynowy 40/OE, sól disodowa EDTA, N-
hydroksymetyloglicynian sodu, sorbinian potasu, guma ksantanowa, aromaty naturalne, izotoniczny roztwór o pH 7,2.

Wskazania i działanie

Nawilżanie i utrzymywanie wilgotności i błony śluzowej nosa, wspomaganie procesu reepitalizacji. Stosować w przypadku
suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa spowodowanej: niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, stosowaniem aerozoli
do nosa, innymi schorzeniami takimi jak polekowy lub alergiczny nieżyt nosa, ozena.
Po zabiegach chirurgicznych w celu zmniejszenia tworzenia się strupów i ułatwienia procesu regeneracji błony śluzowej nosa, w
przypadku suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa, wywołanej niekorzystnymi czynnikami środowiska, terapią aerozolami lub
innymi chorobami, podczas których występuje alergiczny lub wywołany stosowaniem leków nieżyt nosa, zanikowy cuchnący
nieżyt nosa(ozena), w celu zatamowania krwotoku z nosa, także wywołanego urazem, do przeprowadzania badań
endoskopowych i/lub zabiegu tamponowania nosa.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Stosować miejscowo, donosowo. Zaleca się aplikowanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego. Czynność powtarzać x 2/24h.

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