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Sinulan Express Forte Junior aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 41,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Sinulan Express Forte Junior w postaci aerozolu do nosa jest produktem, który może być stosowany już przez dzieci
od 3. roku życia oraz przez dzieci starsze, młodzież i pacjentów dorosłych. Roztwór Sinulan Express Forte Junior jest izotoniczny i
ułatwia pozbywanie się nagromadzonej w nosie wydzieliny, sprzyjając jego udrażnianiu.

Na co jest Sinulan Express Forte Junior? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest ostry stan zapalny zatok przynosowych
oraz na objawy suchości nosa i kataru. Aerozol do nosa Sinulan Express Forte Junior znajduje zastosowanie przy schorzeniach układu
oddechowego z nadmiernym wydzielaniem śluzu. Może być pomocny przy przeziębieniu i zapaleniu śluzówki nosa, w tym także im
towarzyszącemu zapaleniu zatok przynosowych (ostremu lub przewlekłemu). Działanie wyrobu medycznego Sinulan Express Forte
Junior polega na zmniejszaniu lepkości śluzu i ułatwianiu jego transportu oraz usuwania – za to działanie odpowiada zawarty w wyrobie
medycznym CAPTOMUCIL®.

W opakowaniu znajduje się 20 ml aerozolu do nosa Sinulan Express Forte Junior. W jego skład wchodzi CAPTOMUCIL® oraz woda,
kwas chlorowodorowy i sacharynian sodu, a także aromat miętowy, chlorek sodu, sól sodowa metyloparabenu oraz dekspantenol.
Zanim wyrób medyczny zostanie zaaplikowany dziecku, młodzieży lub pacjentom dorosłym, należy dokładnie zapoznać się z ulotką
dołączoną do jego opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń zawartych w dołączonej do opakowania
ulotce.

Zalecane dawkowanie aerozolu Sinulan Express Forte Junior w przypadku dzieci w wieku 3–6 lat to
1 dawka podawana do każdego otworu nosowego nie częściej niż dwa razy na dobę. Zalecane dawkowanie Sinulan Express Forte
Junior u dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i pacjentów dorosłych to 1–2 dawki aerozolu podawane do każdego otworu nosowego
nie częściej niż cztery razy na dobę. Rekomendowane dawkowanie Sinulan Express Forte Junior nie powinno być przekraczane. Jeżeli
pacjent będzie stosować aerozol do nosa 5–7 dni, a dokuczliwe objawy nie miną lub wręcz się nasilą, należy skonsultować się z
lekarzem.

W przypadku stosowania dawek terapeutycznych wyrobu medycznego Sinulan Express Forte Junior w postaci aerozolu do nosa nie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/sinulan-express-forte-junior-aerozol-do-nosa-20-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

zostały odnotowane żadne działania niepożądane oprócz nietolerancji pojawiającej się indywidualnie u pacjentów. Jeśli jednak pacjent
zaobserwuje u siebie jakiekolwiek objawy, które mogłyby wskazywać na skutki uboczne Sinulan Express Forte Junior, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Nie każdy może stosować aerozol do nosa Sinulan Express Forte Junior. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden z jego
składników. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu wyrobu medycznego należy zaprzestać dalszego
stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza. Produkt przeznaczony jest do stosowania od 3. roku życia dziecka, więc nie należy
podawać go dzieciom młodszym.

Opis
Sinulan Express Forte Junior udrożnia nos dzieci już w 30 sekund.

Zawiera przełomowy Captomucil®, który zmniejsza lepkość śluzu i umożliwia szybkie i skuteczne usunięcie wydzieliny.

Wyrób medyczny do stosowania w katarze infekcyjnym oraz alergicznym u dzieci i dorosłych.

Do stosowania w leczeniu kataru, zapalenia zatok i suchości nosa.

Odpowiedni dla dzieci 3+.

Cechy

efekt udrożnienia w 30 sekund*
leczenie kataru, zapalenia zatok i suchości nosa
szybkie i skuteczne usuwanie wydzieliny
roztwór izotoniczny na bazie naturalnych składników
* badanie in vitro przeprowadzone na uniwersytecie w Münster

Składniki
captomucil, woda, sacharynian sodu, chlorek sodu, aromat miętowy, dekspantenol, metylu parahydroksybenzoesan sodowy

Stosowanie
W celu właściwego stosowania wyrobu przed użyciem należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6. roku życia: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, do 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowe- go, do 2 razy na dobę.

Przeciwwskazania
U dzieci w wieku od 3 do 12 lat przed zastosowaniem wyrobu zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować produktu po upływie 30 dni od pierwszego użycia.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - 0426

Zawartość opakowania
20

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