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Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek +
irygator
 

cena: 20,27 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać saszetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Irigasin, zestaw do p?ukania nosa i zatok to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do
p?ukania nosa i zatok. Zestaw sk?ada si? z irygatora w postaci mi?kkiej butelki zako?czonej ergonomicznym
aplikatorem oraz 12 saszetek.

Wskazania
- ostre lub przewlek?e zapalenie zatok przynosowych
- nie?yt nosa w przebiegu infekcji lub alergii
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- po ekspozycji na wysokie st??enie py?u w powietrzu
- profilaktycznie dla utrzymania prawid?owej higieny nosa i zatok

Stosowanie
Doro?li i dzieci powy?ej 4. roku ?ycia:
P?ukanie nosa i zatok nale?y wykonywa? 1-2 razy dziennie lub wed?ug zalece? lekarza.
Dzieci mog? stosowa? wyrób jedynie pod kontrol? osoby doros?ej.
Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poni?ej 4. roku ?ycia, nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.
W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki nale?y wsypa? 1 saszetk? proszku , a nast?pnie
uzupe?ni? j? do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowan?, ostudzon? wod?.
W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki nale?y wsypa? 2 saszetki proszku, a nast?pnie
uzupe?ni? j? do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowan?, ostudzon? wod?.
Do p?ukania nale?y u?ywa? wy??cznie butelki do??czonej do opakowania. Nie stosowa? w przypadku
uszkodzenia butelki. Do ka?dego p?ukania nale?y przygotowa? ?wie?y roztwór.
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Sk?ad
chlorek sodu

Przeciwwskazania
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na chlorek sodu.
Nie stosowa? w przypadku ca?kowitej blokady nosa, uniemo?liwiaj?cej wydostanie si? roztworu.
Nie stosowa? w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha. W przypadku przebytej operacji ucha przed
zastosowaniem nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice. 
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