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Marimer Hipertoniczny Baby 100 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać spray d/nosa

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: LABORATOIRES GILBERT

Avenue de Dubna,

14200 Hérouville-Saint-Clair

Francja

ILOŚĆ:  100 ml

 

MARIMER BABY Hipertoniczny spray do nosa 100 ml

 

 

DZIAŁANIE:

MARIMER BABY hipertoniczny roztwór wody morskiej jest produktem w pełni naturalnym (woda morska bez konserwantów). 
Wzbogacony jonami miedzi i manganu działa antybakteryjnie oraz przeciwalergiczne. Dzięki procesowi osmozy ułatwia usuwanie
wydzieliny z nosa, a tym samym ułatwia oddychanie i przywraca naturalną funkcję ochronną błony śluzowej nosa. Preparat został
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stworzony z myślą o najmłodszych - jest bezpieczny, naturalny, wygodny i nowoczesny (posiada specjalny aplikator z podwójnym,
antybakteryjnym systemem ochronnym).

 

WSKAZANIA:

Zalecany do stosowania u dzieci powyżej 6. miesiąca życia i u dorosłych w celu oczyszczenia i udrażniania jam nosowych; zwłaszcza w
przypadku kataru, przeziębienia, zapalenia zatok oraz po zabiegach operacyjnych. Marimer Baby hipertoniczny roztwór wody morskiej
doskonale uzupełnia leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. 

 

DAWKOWANIE:

Od 3 do 6 rozpyleń do każdego nozdrza, od 3 do 6 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Należy usunąć nasadkę ochronną, umieścić dziecko w pozycji siedzącej bądź stojącej z wyprostowaną głową, delikatnie wprowadzić
apiikator do nozdrza i rozpylić Marimer Baby hipertoniczny roztwór wody morskiej. Następnie powtórzyć ten sam zabieg w drugim
nozdrzu. W przypadku dzieci i dorosłych wydmuchać nos, natomiast w przypadku niemowląt użyć aspiratora w celu zebrania nadmiaru
wydzieliny.

 

SKŁAD:

Hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej (odpowiednik 28 g/L NaCl), wzbogacony jonami miedzi i manganu. Nie zawiera
konserwantów.

 

OSTRZEŻENIA: 

Osoby, które cierpią na choroby wywołujące zwężenie dróg oddechowych (np. astmę), przed użyciem powinny skonsultować się z
farmaceutą lub lekarzem.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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