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Xylorin Express spray do nosa 20 ml
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Xylorin Express w postaci sprayu do nosa jest stosowany pomocniczo przy infekcyjnym i alergicznym nieżycie nosa
– w celu jego udrożnienia. Produkt jest oparty na soli morskiej, olejkach eterycznych i ekstraktach roślinnych. Przeznaczony jest dla
pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Może być stosowany długotrwale, aż do 30 dni i przynosi ulgę już w 2
minuty od zastosowania, pozostając jednocześnie bezpiecznym i delikatnym dla wrażliwej błony śluzowej jam nosowych.

Na co jest Xylorin Express? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest łagodzenie uczucia zatkanego nosa, które
towarzyszy katarowi przy przeziębieniu i grypie, a także łagodzenie uczucia zatkanego nosa przy alergicznym nieżycie nosa. W skład
produktu wchodzi woda morska hipertoniczna, a oprócz tego naturalny ekstrakt z dzikiej mięty oraz olejki eteryczne z eukaliptusa i
niaouli. Unikalna formuła wyrobu medycznego udrażnia nos, ułatwiając oddychanie, a oprócz tego pomaga w zapobieganiu rozwoju
infekcji, wspierając dokładne oczyszczanie nosa. Zgodnie z informacjami producenta Xylorin Express jest łagodny dla błony śluzowej
nosa i jednocześnie odblokowuje zatkany nos już w 2 minuty. Wyrób medyczny wspomaga udrażnianie nosa oraz jego optymalne
nawilżenie, chroniąc tym samym przed wysychaniem śluzówki. Dodatkowo Xylorin Express ułatwia oczyszczanie nosa z zalegających w
nim drobnoustrojów i zanieczyszczeń, przynosząc uczucie ulgi i świeżości, a także znosząc wrażenie zatkanego nosa.

W opakowaniu znajduje się 20 ml roztworu sprayu do nosa Xylorin Express. W skład produktu wchodzi hipertoniczna woda morska, a
także naturalny ekstrakt z dzikiej mięty oraz olejki eteryczne z niaouli oraz eukaliptusa. Wyrób medyczny Xylorin Express powinien być
stosowany zgodnie z zaleceniami producenta bądź wskazaniami lekarza.

Przed każdym użyciem wyrobu medycznego należy dokładnie wstrząsnąć jego butelką. Następnie należy rozpylić wyrób medyczny do
każdego otworu nosowego, pozostawiając głowę w pozycji pionowej. Kolejny krok polega na dokładnym wydmuchaniu nosa. Po
skorzystaniu z aplikatora powinno się umyć go gorącą wodą i osuszyć. Nie należy przekraczać rekomendowanych dawek produktu.
Można go stosować nie częściej niż 6 razy dziennie i nie dłużej niż 30 dni. Jeśli wyrób medyczny będzie stosowany u dzieci, wymagany
jest nadzór osoby dorosłej.

Spray do nosa Xylorin Express może wykazywać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. Jeśli u pacjenta pojawią się
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objawy reakcji alergicznej, powinien on odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

Nie każdy pacjent powinien stosować wyrób medyczny Xylorin Express. Przeciwwskazaniem jest wiek poniżej 6 lat, a oprócz tego
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników sprayu do nosa. Produkt nie jest również przeznaczony dla pacjentek w ciąży i karmiących
piersią. Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed dziećmi, a także działaniem czynników
zewnętrznych, w tym światła i wilgoci.

Skład
Składniki zawarte w Xylorin Express: hipertoniczna woda morska 22 g/l, olejki eteryczne z eukaliptusa i niaouli, naturalny ekstrakt z
dzikiej mięty.

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