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Sinulan express forte aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Sinulan Express Forte to preparat w aerozolu przeznaczony do stosowania miejscowego w celu zwalczania
objawów zapalenia zatok przynosowych oraz leczenia różnego rodzaju dolegliwości nosa. Środek ten zalecany jest osobom zarówno
z przewlekłymi, jak i tymczasowymi problemami z górnymi drogami oddechowymi. Działanie preparatu jest niemal natychmiastowe
– ulgę można odczuć już po bardzo krótkim czasie od zastosowania produktu. Aerozol Sinulan Express Forte przeznaczony jest dla
osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia (młodsze dzieci nie powinny stosować preparatu ze względu na uczucie
mrowienia).

Preparat podawany jest bezpośrednio do nozdrzy. Na co jest produkt Sinulan Express Forte? Jego głównym zadaniem jest leczenie
objawów stanów zapalnych zatok przynosowych, jednak sprawdzi się także przy innych dolegliwościach. Podstawową funkcją Sinulan
Express Forte jest oczyszczenie i udrożnienie przewodów nosowych. Substancje użyte do wyprodukowania tego preparatu chronią
nozdrza przed wysuszeniem, podrażnieniami lub innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wywołać dyskomfort podczas
oddychania. Wyrób medyczny Sinulan Express Forte powoduje kurczenie błony śluzowej nosa, tworząc przy tym na jej powierzchni
powłokę o właściwościach osmotycznych, w efekcie możliwe jest skuteczne udrożnienie przewodów nosowych.

Sinulan Express Forte usuwa warstwy śluzu blokujące zatoki przynosowe, zmniejszając tym samym ciśnienie i ból. Zastosowanie
naturalnych olejków eterycznych bezpiecznie i efektywnie ogranicza powstawanie stanów obrzękowych nosa, co znacznie ułatwia
oddychanie. Substancje zawarte w składzie działają już po 15 minutach od zastosowania produktu.

Działanie Sinulan Express Forte to efekt kompleksowego składu, który charakteryzuje się wieloma właściwościami o korzystnym
wpływie na pracę dróg oddechowych. Do jego produkcji wykorzystuje się między innymi glicerol i hydroksypropylocelulozę, które
wspólnie tworzą warstwę ochronną błony śluzowej nosa; ponadto zastosowano tu zestaw olejków eterycznych wykonanych z:

● mięty pieprzowej (Mentha piperita),
● eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus),
● macierzanki (Thymus satureioides),
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● rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis).

Obecność olejków eterycznych w składzie preparatu skutecznie hamuje powstawanie stanu obrzękowego w okolicy nosa i ułatwia
oddychanie. Przy stosowaniu wyrobu medycznego Sinulan Express Forte, który ma działanie osmotyczne, powstaje powłoka ochronna
błony śluzowej jamy nosowej. Oznacza to, że przyciąga ona wodę z roztworu o niższym ciśnieniu osmotycznym, który znajduje się w
głębszych strefach błony śluzowej nosa; to z kolei usprawnia przepływ substancji z wnętrza błony na zewnątrz, odblokowując przewody
nosowe.

Preparat Sinulan Express Forte w postaci aerozolu przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego. Z produktu przed należy
korzystać po uprzednim dokładnym wyczyszczeniem nosa. Przed zaaplikowaniem trzeba wstrząsnąć butelką i nacisnąć pompkę
aplikatora do momentu pojawienia się mgiełki z preparatu. Po wykonaniu tych kroków aplikator powinno się włożyć do jednej z dziurek
nosa i dwu- lub trzykrotnie wprowadzić preparat do jamy nosowej podczas wdechu. Czynność tę powtarza się od dwóch do trzech razy
na dobę, aż do ustania objawów. W razie potrzeby preparat może być stosowany z większą częstotliwością. Po każdym użyciu należy
osłonić wyrób medyczny Sinulan Express Forte nasadką ochronną.

Z preparatu Sinulan Express Forte nie powinny korzystać osoby cierpiące na uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników. Warto zaznaczyć, że przechowywanie niezgodne z wytycznymi wskazanymi w ulotce również może wpłynąć na działanie
produktu. Preparat powinien znaleźć się w niedostępnym dla dzieci miejscu o temperaturze pokojowej; nie powinien być przechowywany
w lodówce ani zamrażany. Sinulan Express Forte może być stosowany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią – dotychczas nie
stwierdzono działań niepożądanych. Produkt został zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Opis
Sinulan Express Forte działa potrójnie: 1. odtyka nos 2. łagodzi ucisk i ból 3. eliminuje bakterie i wirusy.
Działa szybko, już po 15 minutach od aplikacji.
Nie wysusza błony śluzowej nosa.
Łagodzi ból zatok.

Cechy

usuwa wirusy i bakterie*
100 % składników aktywnych pochodzenia naturalnego
szybko udrożnia nos
działanie już po 15 minutach
łagodzi ból zatok
*działanie mechaniczne

Składniki
woda, glicerol (26,14 %), hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z Eucalyptus globulus, Mentha piperita, Rosmarinus officinalis i
Thymus satureioides

Stosowanie
Sposób użycia: oczyścić nos - wstrząsnąć butelką - zdjąć nasadkę ochronną - naciskać pompkę aplikatora, aż pojawi się widoczna
mgiełka - wprowadzić aplikator do otworu nosowego - oddychać spokojnie i podać 2-3 dawki do każdego z nich, maksymalnie 3 razy
dziennie do całkowitego ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania
Środki ostrożności: Tylko do stosowania miejscowego (jama nosowa). Należy przestrzegać wskazówek wytwórcy. Przed użyciem należy
uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania. Można stosować u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Wyrób przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności, w przypadku uszkodzenia pojemnika oraz
po upływie 30 dni od pierwszego użycia. Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie zamrażać ani nie przechowywać w lodówce.

Przeciwwskazania: Należy zapoznać się ze składem wyrobu i nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie jest zalecane stosowanie
wyrobu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. W przypadku ciąży bądź karmienia piersią, przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z
lekarzem.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.
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Zawartość opakowania
15

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

Galeria
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