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Nebu-Dose hialuronic rozt.isoton.30amp.
 

Cena: 29,32 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 amp.

Postać -

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

PRODUCENT:  SOLINEA

ILOŚĆ:  30 amp.

 

DZIAŁANIE:

Działanie preparatu opiera się na wykorzystaniu rozmaitych mechanizmów ułatwiających ruch wydzieliny w drogach oddechowych,
poprawiając komfort oddychania poprzez:

• rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;

• absorpcję wody z błony śluzowej i podśluzowej, ograniczając obrzęk ścian dróg oddechowych;

• pobudzanie kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających wydalanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do
udrożnienia dróg oddechowych

 

WSKAZANIA:

Nebu-dose hialuronic z kwasem hialuronowym, do stosowania w terapii inhalacyjnej jest szczególnie zalecany dla pacjentów cierpiących
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na zapalenie oskrzeiików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat może
być również stosowany jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.

 

DAWKOWANIE:

Preparat może być podawany przy użyciu dowolnego rodzaju nebulizatora. Zaleca się przestrzegania instrukcji użytkowania określonych
przez producenta urządzenia. Do jednorazowej inhalacji używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

SKŁAD:

jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%, hialuronian sodu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

 

UWAGI

Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem
uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.

 

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

 

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

 

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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