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Unimer Baby 0,9% sól fizjologiczna 50 ampułek po 5ml
 

Cena: 17,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 amp.a 5ml

Postać -

Producent A & D PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

 

PRODUCENT: Laboratoires Gilbert

 

ILO??:  50 ampu?ek po 5 ml

 

UNIMER BABY NACL 0,9% to wyrób medyczny chlorku sodu, który wykazuje w?a?ciwo?ci oczyszczaj?ce i nawil?aj?ce. Ma korzystne dzia?anie na stan ?luzówki nosa w
czasie kataru. Mo?na j? stosowa? tak?e do oczyszczania ran.

 

DZIA?ANIE: Unimer Baby to sterylna sól fizjologiczna, bez konserwantów, nie przeznaczona do wstrzykiwania. Produkt przeznaczony do u?ytku miejscowego, dzia?a na
bazie chlorku sodu czyli soli fizjologicznej. Nie powoduje podra?nie?.
Zastosowany podczas kataru, nawadnia i oczyszcza b?on? ?luzow?, usuwaj?c zwi?zany z przesuszeniem dyskomfort. Ponadto doskonale sprawdza si? podczas
oczyszczania ran i przemywania oczu. Jest ca?kowicie bezpieczny dla dzieci.
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WSKAZANIA: Produkt do stosowania w ramach higieny nosa, przeznaczony dla dzieci od urodzenia. Niezb?dny w apteczce pierwszej pomocy, mo?e by? stosowany tak?e
do oczyszczania ran.

 

DAWKOWANIE: Opakowanie jednodawkowe s?u?y do jednorazowego i indywidualnego u?ycia.
Sól fizjologiczna mo?e by? stosowana do codziennej higieny nosa i oczu, w dawce od 1 do 6 przemy? dziennie, w zale?no?ci od potrzeb.
Sól mo?e by? tak?e stosowana do higieny oczu – zakraplaj?c kilkoma kroplami ka?de oko, nie dotykaj?c jednocze?nie ampu?k? do oka. Je?li w tym samym czasie podawane
s? do oczu krople lecznicze, to nale?y odczeka? 15 min przed ich podaniem.
Sól mo?na stosowa? tak?e do przemywania ran – polewaj?c ran? ca?? zawarto?ci? ampu?ki i wycieraj?c nadmiar preparatu gazikiem.

 

SK?AD: Chlorek sodu 0,9 g, woda oczyszczona.

 

OSTRZE?ENIA: Nie stosowa? w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników wyrobu. Przechowywa? w temperaturze pokojowej. Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
Przechowywa? w sposób niedost?pny dla dzieci. Tylko do u?ytku zewn?trznego. Nie u?ywa? ponownie.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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