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Sinulan Forte Allergy spray do nosa 15 ml
 

Cena: 40,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
ksyloglukan, metylosulfonylometan, sorbinian potasu, wersenian disodowy, kwas borny, wodorotlenek sodu i roztwór soli fizjologicznej

Ksyloglukan - polimer pochodzenia naturalnego, ma właściwości mukomimetyczne i mukoprotekcyjne. Wykazuje zdolność do
ochrony błony śluzowej nosa (tworzenia bariery ochronnej) i redukcji nadmiernego wydzielania płynów takich jak śluz.

Wskazania i działanie

Preparat Sinulan FORTE Allergy jest wyrobem medycznym, który został specjalnie opracowany w celu kontrolowania i
łagodzenia objawów nieżytu nosa oraz zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych wywołanych przez różne czynniki, w
szczególności pochodzenia alergicznego.
Sinulan FORTE Allergy tworzy barierę ochronną nad błoną śluzową nosa, dzięki czemu kontakt alergenów, patogenów i innych
czynników drażniących z błoną śluzową jest ograniczony lub utrudniony. Zapobiega to lub minimalizuje rozwój objawów nieżytu
nosa oraz zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
Jego działanie ochronne wynika głównie z obecności ksyloglukanu.
Produkt jest polecany:

pacjentom z objawami nieżytu nosa, także alergicznego oraz zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych;
jako środek zapobiegawczy przed wejściem w kontakt ze środowiskiem, w którym mogą występować alergeny
przenoszone drogą powietrzną (okresy kwitnienia, prace ogrodnicze, odkurzanie itp.), ponieważ sposób działania
preparatu zapewnia ochronę od samego początku, jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
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1-2 aplikacje do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.
Regularne stosowanie jest zalecane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów oraz w przypadku utrzymującego się nieżytu
nosa. W zależności od stopnia nasilenia objawów dawkowanie może być zwiększone. Dzięki zastosowanej w produkcie Sinulan
Forte Allergy dyszy rozpylającej wielkość kropli zapewnia wąski strumień umożliwiający odpowiednie rozprowadzenie roztworu
w całej jamie nosowej, sięgając nawet jej górnej części.
W celu zapewnienia higieny każda butelka powinna być używana wyłącznie przez jedną osobę.
Nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni od daty otwarcia.
Może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
Może być stosowany łącznie z lekami przeciwhistaminowymi i sterydami.

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