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Sinomarin mini aerozol do nosa 30 ml
 

Cena: 27,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda morska 21 ml, woda oczyszczona q.s. ad 30 ml.
Nie zawiera konserwantów.

Wskazania i działanie
Sinomarin&reg; Mini to hipertoniczny roztwór wody morskiej przeznaczony dla dzieci od 6. miesiąca życia i dorosłych.
Aerozol z dozymetrem i anatomiczną końcówką, 30 ml
Sinomarin&reg; to jedyna kompletna linia hipertonicznych roztworów wody morskiej, które dzięki opatentowanej formule 70% wody
morskiej z 2,3% stężeniem NaCl zapewniają wyjątkowo skuteczne i&nbsp;bezpieczne udrożnienie przewodów nosowych.
Potrójny mechanizm działania Sinomarin&reg;:

Antybakteryjny - Sinomarin&reg; zawiera związki mineralne i pierwiastki śladowe wody morskiej, które chronią przed infekcjami
nosa, usuwają jego niedrożność oraz posiadają właściwości antyseptyczne i antybakteryjne.
Mechaniczny - delikatna mgiełka powstająca po rozpyleniu produktu w naturalny sposób pomaga oczyścić jamę nosową z
nadmiaru śluzu, mediatorów zapalnych, strupków, pyłków, czy zalegających cząstek kurzu.
Fizyko-chemiczny - dzięki procesom osmotycznym Sinomarin&reg; usuwa nadmiar wody i obrzęk śluzówki, pozwalając na
szybsze i skuteczniejsze udrożnienie jamy nosowej.

Sinomarin&reg; wspomaga działanie innych środków farmaceutycznych stosowanych do nosa (miejscowych kortykosteroidów, leków
obkurczających czy antyhistaminowych), pomaga zredukować ich ilość i czas przyjmowania.
Wskazania:

Zwykłe przeziębienia i infekcje.
Nieżyty nosa o różnej etiologii.
Zapalenie zatok przynosowych.
Po laryngologicznych zabiegach chirurgicznych.
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Dawkowanie

Nieżyty nosa spowodowane stosowaniem środków farmaceutycznych.
Jako leczenie dodatkowe u osób przyjmujących leki antyhistaminowe, kortykosteroidy.
W przypadku ekspozycji na wysokie stężenia pyłków i kurzu.

Od 1 do 3 rozpyleń do każdego otworu nosowego, 2-3 razy na dobę.

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