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Ectodose, roztwór do inhalacji, 20 ampułek po 2,5ml
 

cena: 45,22 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 amp.a 2

Postać roztwór

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Ectodose to izotoniczny roztwór do inhalacji z ektoin? stosowany wspomagaj?co w ?agodzeniu stanów
zapalnych oraz objawów chorób uk?adu oddechowego - w astmie alergicznej i niealergicznej, przy zapaleniu
oskrzeli, a tak?e w przewlek?ej obturacyjnej chorobie p?uc (POChP). Chroni i nawil?a b?on? ?luzow? dróg
oddechowych, np. przy kontakcie z py?ami, py?kami, kurzem lub suchym powietrzem w ogrzewanych b?d?
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Dawkowanie
 O ile lekarz nie zaleci inaczej, Ectodose nale?y inhalowa? przy u?yciu nebulizatora maksymalnie dwa razy
dziennie, w pojedynczej dawce wynosz?cej 2,5ml.
Oderwa? ampu?k? zawieraj?c? jedn? dawk? preparatu i otworzy? j? poprzez przekr?cenie górnej cz??ci.
Zawarto?? ampu?ki wla? do nebulizatora (pojemnika na lek). Ze wzgl?dów produkcyjnych na dnie ampu?ki
mo?e pozosta? ma?a ilo?? p?ynu.
U?ywa? inhalatora zgodnie z instrukcj? producenta.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Ektoina 1,3% (Ectoin), sól morska, woda.
Nie zawiera konserwantów.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na ektoin? (Ectoin) lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników
preparatu.
Nie nale?y stosowa? w przypadku utrzymuj?cych si? urazów, np. po operacji w obr?bie uk?adu oddechowego.
W przypadku wyst?pienia niepo??danych objawów ubocznych nale?y niezw?ocznie przerwa? stosowanie i
skonsultowa? si? z lekarzem.
W przypadku ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem preparatu nale?y skonsultowa? si? z lekarzem lub
farmaceut?.

Uwagi
 Jedna ampu?ka s?u?y do jednorazowej inhalacji.
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Ectodose zawiera ma?e plastikowe elementy, które mog? zosta? po?kni?te przez ma?e dzieci, co stwarza
ryzyko zad?awienia si? i uduszenia. Dlatego te? ECTODOSE nale?y przechowywa? w miejscu niedost?pnym
dla dzieci.
Nie aplikowa? roztworu z uszkodzonych albo przebitych opakowa?.
Pomi?dzy zastosowaniem Ectodose a inhalacj? innego wyrobu medycznego lub leku, nale?y zachowa?
przynajmniej 15-minutowy odst?p czasu.

Podmiot odpowiedzialny
 Solinea Sp. z.o.o. S.K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn, Polska
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