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RINOGERMINA Spray d/nosa 1zest.
 

Cena: 37,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (but.10ml+szasz.2,3g l

Postać -

Producent DMG POLSKA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  DMG; Drugs,Minerals,Generics Italia

ILOŚĆ:  1 zestaw

 

Rinogermina to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym, przywracający naturalną barierę biologiczną tworzoną przez saprofity
stanowiące fizjologiczną florę bakteryjną oraz zmniejszając napięcie powierzchniowe śluzu w jamie nosowej. 

Zestaw zawiera:

- 1 butelka zawiera 10ml,

- 1 saszetka zawierająca 2,3g,

- 1 pompka rozpylająca do nosa.

 

DZIAŁANIE:

Leczenie i profilaktyka zakażeń nosa, gardła i trąbki Eustachiusza, takich jak zapalenie ucha, zapalenie migdałków, zapalenie nosa i
zatok. Po doustnej antybiotykoterapii w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jamie nosowej, gardle i trąbce
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Eustachiusza. po miejscowym leczeniu preparatami do nosa (spraye, aereozol, roztwory do płukania nosa, itp.) w celu ułatwienia
odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej nosa i zatok. We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory
bakteryjnej w jamie nosowej i części nosowej gardła alergiczny nieżyt nosa, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekłe
uszkodzenie przez dym lub wdychane substancje drażniące itp.)

 

WSKAZANIA:

Leczenie i profilaktyka zakażeń nosa, gardła i trąbki Eustachiusza, takich jak zapalenie ucha, zapalenie migdałków, zapalenie nosa i
zatok. Po doustnej antybiotykoterapii w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jamie nosowej, gardle i trąbce
Eustachiusza. po miejscowym leczeniu preparatami do nosa (spraye, aereozol, roztwory do płukania nosa, itp.)

 

DAWKOWANIE:

Przeciąć saszetkę wzdłuż przerywanej linii, otworzyć butelkę i ostrożnie wsypać zawartość saszetki do butelki w celu jej rozpuszczenia.
Zamknąć butelkę i energicznie wstrząsać. Ponownie otworzyć butelkę i nakręcić na nią pompkę rozpylającą po uprzednim usunięciu
zabezpieczenia poprzez energiczne pociągnięcie, nie dotykając przy tym części środkowej pompki. Energicznie wstrząsnąć i zdjąć
osłonkę z pompki. Przed zastosowaniem preparatu kilkakrotnie nacisnąć pompkę, aby zaczęła działać. lekko pochylić głowę do przodu i
rozpylić preparat do każdego otworu nosowego, wstrzymując oddech podczas podawania preparatu. Nałożyć osłonkę na pompkę i
umieścić preparat w lodówce. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć.

dzieci i dorośli: zaleca się stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego dwa razy dziennie przez 7 kolejnych dni lub zgodnie z
zaleceniami lekarza. Rozpuszczony preparat należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 4°C)

 

SKŁAD:

saszetka: Liofilizowany: Streptococcus salivarius 24MBc i Streptococcus oralis 89a (min. 125 x 10^9CFU/g), substancja
przeciwzbrylająca. Butelka: kopolimer PEG/PPG, dimetikon PEG-14, roztwór izotoniczny buforowany do pH 7,00, substancja zapachowa.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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