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Unimer pediatric hypertonic spray do nosa 100 ml
 

Cena: 27,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent LDPSA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda morska 50 ml, Woda oczyszczona 50 ml. Roztwór wzbogacony w oligoelementy, miedź i mangan. Nie zawiera substancji
konserwujących. Gaz obojętny &ndash; azot nie znajduje się w kontakcie z roztworem.

Wskazania i działanie

Zatkany nos, zwiększona ilość wydzieliny śluzowej, stanowią u dzieci główną przyczynę nadkażeń prowadzących do zapalenia
nosa, gardła i oskrzeli. W ten sposób dochodzi do powstania swoistego &bdquo;błędnego koła&rdquo; i objawów zapalenia i
obrzęku. Dbanie o prawidłową higienę nosa jest ważne.
Unimer Pediatric Hypertonic 18% wzbogacony w miedź i mangan, dzięki właściwościom osmotycznym pozwala w sposób
naturalny zmniejszyć obrzęk śluzówki nosa, zmniejszyć lepkość wydzieliny i ułatwia jej usunięcie. Przy użyciu preparatu
wydmuchiwanie nosa przez dziecko może stać się zabawą, a nie przykrością, dzięki małym słoniom, które wkrótce zostaną
nowymi przyjaciółmi dziecka.
Wskazania: higiena i czyszczenie nosa, zatkany nos w przebiegu kataru, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, ostry katar o
podłożu alergicznym.
Roztwór hipertoniczny wody morskiej, o osmolarności odpowiadającej zawartości 18g/l chlorku sodowego, zawiera wszystkie
sole mineralne i oligoelementy znajdujące się w wodzie morskiej. Flakon z mikrosprayem zawierający 100 ml roztworu, który
można stosować niezależnie od położenia, z końcówką dostosowaną do nosa dzieci.

Dawkowanie
1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego od 2 do 6 razy dziennie, na ogół przed każdym posiłkiem i przed snem lub według zaleceń
lekarskich. Nie należy stosować u noworodków bez zasięgnięcia porady lekarskiej.
Końcówkę należy umieścić na flakonie preparatu. Położyć głowę dziecka na boku, a następnie delikatnie wprowadzić końcówkę
dozownika do górnego otworu nosowego. Nacisnąć krótko dozownik i podobnie postąpić po drugiej stronie.
Miejscowe działania niepożądane
Czasami, szczególnie na początku terapii, występuje przemijające uczucie drapania lub podrażnienia.
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Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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