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Thonsilan spray 20 ml
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Thonsilan spray z kompleksem NeoSilve+ to produkt, którego działanie polega na powlekaniu śluzówki gardła
specjalnym filmem ochronnym. W ten sposób wyrób medyczny zapewnia śluzówce właściwe nawilżenie, a oprócz tego zapewnia jej
ochronę przed niekorzystnym działaniem szkodliwych czynników chorobotwórczych. Preparat jest przeznaczony dla pacjentów
dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. W składzie nie znajduje się cukier, więc spray może być bezpiecznie stosowany
przez diabetyków.

Na co jest Thonsilan spray? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wspomagająca terapia stanów zapalnych gardła, w
tym zapalenia śluzówki jamy ustnej lub gardła, a także zapalenia bakteryjnego migdałków podniebiennych. Może być też stosowany
wspomagająco w przypadku łagodzenia dolegliwości związanych z nadmiernym wysuszeniem śluzówki jamy ustnej oraz przy
dolegliwościach towarzyszących nadmiernemu obciążeniu więzadeł głosowych. Wchodzący w skład wyrobu medycznego Thonsilan
spray kompleks NeoSilve+ to połączenie porostu islandzkiego i srebra koloidalnego. Porost islandzki jest bogaty w substancje śluzowe,
które tworzą na śluzówce warstwę ochronną i łagodzą podrażnienia. Z kolei srebro koloidalne chroni przed rozwojem patogenów.

W opakowaniu znajduje się 20 ml Thonsilan spray. W skład wyrobu medycznego wchodzi wyciąg z porostu islandzkiego (Cetraria
islandica) oraz mięta ogrodowa, a także srebro koloidalne, chlorek benzalkonium, woda oczyszczona, gliceryna oraz sorbitol. Przed
zastosowaniem wyrobu medycznego Thonsilan spray należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Wyrób medyczny
powinno się stosować zgodnie z rekomendacjami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Thonsilan spray każdorazowo rozpyla
się na śluzówkę jamy ustnej oraz gardła. Przed pierwszym zastosowaniem należy kilkakrotnie przycisnąć dozownik, aż wypełni się
płynem. Rekomendowane dawkowanie Thonsilan spray w przypadku pacjentów dorosłych to 3 dawki sprayu stosowane nie częściej niż
4 razy na dobę. Jeśli natomiast wyrób medyczny Thonsilan spray miałby być stosowany przez dzieci od 6. roku życia, należy podawać 3
dawki produktu w częstotliwości nieprzekraczającej 3 razy na dobę. Bezpośrednio po zastosowaniu produktu nie można pić oraz
spożywać posiłków. Jeśli pacjent będzie stosować produkt przez 7 dni i nie zauważy poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Wyrób medyczny Thonsilan spray ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Jednym z nich
jest nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu wyrobu
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medycznego należy zaprzestać korzystania z niego i skonsultować się z lekarzem. Thonsilan spray należy przechowywać w
zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej i poza zasięgiem dzieci.

Wskazania i działanie
Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka błonę śluzową gardła ochronnym filmem, chroniąc ją przed wpływem
szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.
Wyrób medyczny Thonsilan spray może być stosowany wspomagająco w:

leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków
podniebiennych,
łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem więzadeł głosowych,
łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła.
Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 dawki
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 3 razy na dobę po 3 dawki

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