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Zatoxin Rinse zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok
x 30 sasz
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Zatoxin Rinse w postaci zestawu uzupełniającego do płukania nosa i zatok jest produktem, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci od 4. roku życia.

Na co jest Zatoxin Rinse? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są stany zapalne zatok przynosowych, a także różnego
pochodzenia nieżyty nosa. Produkt może być pomocny również w przypadku zabiegów chirurgicznych (przed i po zabiegach) w obrębie
nosa, poza tym można korzystać z niego profilaktycznie, aby prawidłowo dbać o higienę nosa oraz zatok. Funkcją Zatoxin Rinse jest
oczyszczanie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, a także z alergenów oraz mikroorganizmów chorobotwórczych, co w konsekwencji
prowadzi do udrożnienia nosa i zatok, a także ograniczenia gromadzenia się czynników przyczyniających się do nasilenia reakcji
alergicznej czy też rozwoju infekcji. Poza tym produkt nawilża błonę śluzową nosa i zatok, przynosząc pacjentowi ukojenie. Płukanie
nosa i zatok Zatoxin Rinse łagodzi uczucie zatkanego nosa i suchość jego śluzówki, poza tym redukuje ucisk w okolicy nosa i zatok oraz
ogranicza dokuczliwe zaleganie wydzieliny w nosie i zatokach.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek z proszkiem, z którego należy przygotować roztwór do płukania zatok i nosa Zatoxin Rinse.
W skład wyrobu medycznego wchodzi chlorek sodu oraz dwuwęglan sodu. Jest to zestaw uzupełniający do irygatora Zatoxin Rinse o
innowacyjnej konstrukcji, który umożliwia bezpieczne i proste płukanie nosa i zatok. Proszek znajdujący się w saszetkach należy
rozpuścić w wodzie, dzięki czemu powstanie roztwór do irygacji, który można wykorzystać do dokładnego płukania nosa i zatok.

Aby przygotować roztwór do płukania nosa i zatok Zatoxin Rinse, należy wykorzystać jednorazowo 1 lub 2 saszetki z zestawu.
Wykorzystanie 1 saszetki pozwoli na uzyskanie roztworu izotonicznego, a wykorzystanie 2 saszetek pozwoli uzyskać roztwór
hipertoniczny. Roztwór izotoniczny sprawdzi się przy codziennej higienie nosa i zatok. Oczyści nos z alergenów, kurzu i zanieczyszczeń,
a także nawilży śluzówkę. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z zapaleniem nosa i zatok przynosowych, skuteczniej zadziałać może
roztwór hipertoniczny – dzięki różnicy w ciśnieniach osmotycznych zmniejszy obrzęk śluzówki.
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Zawartość saszetki/saszetek Zatoxin Rinse należy wsypać do butelki, a następnie uzupełnić przegotowaną wodą o temperaturze ciała,
aż do poziomu linii (240 ml). Następnie należy dokładnie wymieszać roztwór, potrząsając zakręconą butelką, aż proszek całkowicie się
rozpuści. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do płukania nosa i zatok. Do płukania należy wybrać odpowiednią końcówkę, a
następnie lekko nachylić się nad umywalką i trzymając irygator w pozycji do góry dnem, należy przyłożyć końcówkę irygatora do otworu
nosowego i płukać nos i zatoki, oddychając w tym czasie ustami. Jeśli część roztworu Zatoxin Rinse dostanie się do ust, należy go
wypluć – nie wolno go połykać. Po przeprowadzonym płukaniu obu jam nosowych należy wydmuchać dokładnie nos.

Skład
Skład saszetki: chlorek sodu, dwuwęglan sodu.

Wskazania i działanie

Zatoxin rinse to wyrób medyczny, który stosuje się w stanach zapalnych zatok przynosowych, w nieżytach nosa różnego
pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych oraz profilaktycznie w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.
Zatoxin rinse pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym
ograniczając gromadzenie się czynników, mogących powodować infekcje

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

