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Zatoxin Katar i Alergia spray 30 ml
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Zatoxin Katar i Alergia w postaci sprayu jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz
dzieci od 2. roku życia. Wyrób powstał na bazie ekstraktów roślinnych, które połączono z hipertonicznym roztworem soli morskiej oraz z
glukonianem manganu. Produkt ma podwójne działanie – nie tylko oczyszcza jamy nosowe z alergenów i nadmiaru wydzieliny, ale też
łagodzi podrażnienia, nawilża śluzówkę i chroni ją.

Na co jest Zatoxin Katar i Alergia? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest oczyszczanie jam nosowych z alergenów i
nadmiaru śluzu, co w konsekwencji skutkuje ułatwionym oddychaniem. W składzie wyrobu medycznego można znaleźć dobrane
odpowiednio ekstrakty roślinne, które mają właściwości łagodzące i udrażniające nos, a także przeciwzapalne i przeciwalergiczne.
Ekstrakty z czarnej porzeczki, dzikiej róży, pachnotki zwyczajnej, nagietka zwyczajnego i jodły pospolitej mają działanie przeciwzapalne.
Ekstrakty z nagietka zwyczajnego i czarnej olchy w połączeniu z hipertonicznym roztworem wody morskiej działają udrażniająco, a
oprócz tego łagodząco. Ekstrakty z czarnej porzeczki, dzikiej róży i pachnotki zwyczajnej w połączeniu z glukonianem manganu działają
natomiast przeciwalergicznie. Skład wyrobu medycznego Zatoxin Katar i Alergia to też polisacharydy, które przynoszą ulgę przy
podrażnieniu śluzówki nosa, tworząc na niej warstwę barierową, która sprzyja nawilżeniu śluzówki oraz jej ochronie. Flawonoidy i
antyoksydanty wchodzące w skład sprayu do nosa Zatoxin Katar i Alergia wspomagają regenerację śluzówki nosa.

W opakowaniu znajduje się 30 ml sprayu Zatoxin Katar i Alergia. W skład wyrobu medycznego wchodzi stężony roztwór wody morskiej,
a także ekstrakty roślinne, w tym ekstrakt z nagietka, czarnej porzeczki, olszy czarnej, dzikiej róży, jodły pospolitej oraz pachnotki.
Formułę wyrobu medycznego uzupełnia glukonian manganu. Wyrób medyczny Zatoxin Katar i Alergia należy stosować według zaleceń
producenta. Wskazane dawkowanie Zatoxin Katar i Alergia to 1-2 rozpylenia sprayu do każdego otworu nosowego w częstotliwości 3
razy dziennie. Butelka wyrobu medycznego przy aplikacji powinna być trzymana w pozycji pionowej, a po rozpyleniu produktu do jam
nosowych, należy wykonać głęboki wdech jednym otworem nosowym (drugi przyciskając palcem), co pozwoli na równomierne
rozmieszczenie wyrobu medycznego po śluzówce nosa. Podobnie należy postąpić z drugim otworem nosowym.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować wyrób medyczny Zatoxin Katar i Alergia. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników sprayu. Jeżeli po zastosowaniu wyrobu medycznego Zatoxin Katar i Alergia pacjent zauważy u siebie
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jakiekolwiek objawy, które mogłyby wskazywać na nadwrażliwość na jego składniki, powinien produkt odstawić i zasięgnąć porady
lekarza. Wyrób medyczny może być stosowany u dzieci od 2. roku życia, jednak pod kontrolą opiekuna, dlatego należy przechowywać go
w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla najmłodszych.

Skład
Stężony roztwór wody morskiej, ekstrakty roślinne z nagietka, olszy czarnej, czarnej porzeczki, jodły pospolitej, dzikiej róży i pachnotki;
glukonian manganu.

Wskazania i działanie
ZATOXIN® KATAR I ALERGIA to wyrób medyczny zalecany do mechanicznego usuwania alergenów z jamy nosowej.

Woda morska oczyszcza jamę nosową i usuwa nadmiar śluzu, ułatwiając w ten sposób oddychanie.
Polisacharydy zapewniają komfort i ulgę podrażnionemu nosowi: dzięki działaniu barierowemu, produkt nawilża i chroni błonę
śluzową nosa.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego, 3 razy dziennie. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej, włożyć końcówkę do otworu
nosowego oraz nacisnąć szybko i zdecydowanie. Po rozpyleniu wykonać głęboki wdech z zamkniętymi ustami, lekko naciskając drugi
otwór nosowy palcem, aby równomiernie rozprowadzić produkt na całej błonie śluzowej.

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