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SeptoAqua dla dorosłych aerozol do nosa 30 ml
 

Cena: 22,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
1 ml roztworu zawiera:

chlorek sodu 8,8 mg
siarczan magnezu siedmiowodny 2,5 mg
chlorek magnezu sześciowodny 1,8 mg
chlorek wapnia dwuwodny 0,5 mg
wodorowęglan sodu 0,1 mg

inne składniki:

woda oczyszczona bogata w sole mineralne: chlorek sodu, siedmiowodny siarczan magnezu, chlorek magnezu sześciowodny,
wapnia chlorek dwuwodny i wodorowęglan sodu.

Zawartość jonów w 1 ml roztworu:

chlorkowe co najmniej 5,50 mg
sodowe co najmniej 2,50 mg
magnezowe co najmniej 0,35 mg
siarczanowe co najmniej 0,60 mg
wapniowe co najmniej 0,08 mg
wodorowęglanowe co najmniej 0,03 mg

Wskazania i działanie

Aerozol SeptoAqua zawiera sterylny izotoniczny roztwór soli mineralnych, który przemywa, nawilża i oczyszcza błonę śluzową

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/septoaqua-dla-doroslych-aerozol-do-nosa-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nosa oraz pomaga zmiękczyć i usunąć resztki zanieczyszczeń z błony śluzowej. Zalecany jest w celu rozrzedzenia gęstej
wydzieliny z nosa w okresach przeziębienia lub alergii.
SeptoAqua może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące.
SeptoAqua zaleca się:

osobom, które mają problem z suchością błony śluzowej nosa;
osobom przebywającym w pomieszczeniach klimatyzowanych lub centralnie ogrzewanych;
osobom narażonym na nadmierne wysychanie błony śluzowej dróg oddechowych (palacze, zawodowi kierowcy, itp.)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci poniżej 1 roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.
Dzieci powyżej 1 roku życia: 1-2 dawki do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.
Dorośli: 1-2 dawki do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.

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