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Tetrisal s krople do nosa dla niemowląt 10 ml - dostępna 1
sztuka
 

Cena: 15,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent CHEPHASAAR

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krople do nosa Tetrisal S 10 ml to lek z 0,9% roztworem chlorku sodu. Jest to produkt, który pomaga w codziennej higienie nosa u
niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych. Krople pomagają w usuwaniu z nosa zalegającej wydzieliny, wraz z alergenami i
zanieczyszczaniami, a jednocześnie nawilżają śluzówkę.

Skład
0,9% roztwór chlorku sodu (soli fizjologicznej), woda oczyszczona.

Krople do nosa Tetrisal S 10 ml.

Wskazania i działanie
Preparat polecany do codziennej higieny nosa, nawilżania błony śluzowej nosa ( np. przy suchym powietrzu) , rozpuszczania zalegającej
w jamach nosowych wydzieliny. Do wspomagania leczenia w przypadku obrzęku nosa (np. podczas kataru). Tetrisal S nadaje się w
szczególności dla noworodków i małych dzieci.

Krople do nosa Tetrisal S można stosować między innymi w przypadku:
· Przekrwienia błony śluzowej nosa;
· Wycieku wydzieliny z nosa;
· Świądu w jamie nosowej;
· Wysuszenia błony śluzowej nosa np. spowodowanego suchym powietrzem;
· Stanów zapalnych błony śluzowej nosa i zatok w przebiegu infekcji;
· Niedrożności nosa spowodowanej reakcją alergiczną.

Działanie:
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Krople do nosa Tetrisal S to izotoniczny roztwór soli fizjologicznej, który wspomaga codzienną pielęgnację śluzówki nosa. Nawilża i
pomaga usuwać wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza nosa. Wskazany przy nieżycie nosa w celu rozrzedzenia zalegającej wydzieliny i
udrożnieniu nosa.

Dawkowanie
· Donosowo.
· Kilka razy dziennie przy odchylonej do tyłu głowie - zależnie od potrzeb zakrapla się 1-2 kropli do każdego otworu nosowego.
· Preparat Tetrisal można stosować przez dłuższy czas.
· W przypadku dodatkowego stosowania działającego miejscowo środka przeciw katarowi, Tetrisal S należy stosować w pierwszej
kolejności.
· Dawkowanie noworodki 2 - 3 razy dziennie należy zwilżyć błonę śluzową nosa wacikiem nasączonym preparatem.
Należy przestrzegać instrukcji aplikowania kropli do nosa, dostępnej na ulotce produktu. W razie wątpliwości warto skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na chlorek bezalkonium (środek konserwuj.)

Stosowanie
Krople do nosa Tetrisal S stosowane są w przypadku niedrożności nosa o różnej etiologii, zarówno infekcyjnej, jak i alergicznej. Ich
zadaniem jest nie tylko oczyszczenie śluzówki nosa z zalegających tam drobnoustrojów, alergenów i zanieczyszczeń, ale też jej
odpowiednie nawilżenie. Krople mogą wspomóc drożność w przypadku nieżytu nosa, pomagając w usunięciu gęstej wydzieliny i
przywracając możliwość oddychania przez nos w przypadku, gdy był zatkany.

Nieżyt nosa oraz zatkanie przegrody nosowej może być skutkiem przebywania w otoczeniu suchego powietrza, co często zdarza się w
czasie upałów i w okresie grzewczym. W takiej sytuacji krople Tetrisal S również będą skuteczne. Zatkanie nosa lub katar czasami
powstają w wyniku stosowania niektórych leków, między innymi niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Krople do nosa Tetrisal S to produkt, który przeznaczony jest do udrożniania i nawilżania nosa nie tylko u osób dorosłych, ale i dzieci. Ze
względu na łagodne działanie lek można stosować nawet u noworodków.

Krople do nosa Tetrisal u niemowląt

Krople Tetrisal S to lek, który może być stosowany do udrażniania nosa także u niemowląt. Stosowanie produktu powinno przebiegać
tak, jak jest to opisane w ulotce z uznaniem zaleceń dla danej grupy wiekowej. Skład kropli jest łagodny i nie powoduje wysuszania
śluzówki, dlatego jest bezpieczny także dla najmłodszych. Krople do nosa Tetrisal S charakteryzują się prostym, bezpiecznym składem,
wspomagającym oczyszczanie i nawilżanie śluzówki nosa u dzieci i dorosłych.

Producent
CHEPHASAAR

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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