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Zatoxin Rinse zestaw uzupełniający do plukania nosa,za
 

Cena: 14,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

 

PRODUCENT: TACTICA Phamaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

 

ILO??:  Butelka do irygacji (max pojemno?? 300 ml), 12 saszetek w kartoniku z proszkiem do przygotowania roztworu do p?ukania nosa i zatok, dwie ko?cówki do irygacji
klasycznej i ?agodnej, instrukcja u?ywania.

 

DZIA?ANIE: Zatoxin® rinse to wyrób medyczny, który stosuje si? w stanach zapalnych zatok przynosowych, w nie?ytach nosa ró?nego pochodzenia, przed i po zabiegach
chirurgicznych oraz profilaktycznie w celu utrzymania prawid?owej higieny nosa i zatok.

 

WSKAZANIA: Zestaw do p?ukania nosa i zatok zaleca si? stosowa?:
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w zapaleniu zatok przynosowych 

w nie?ycie nosa ró?nego pochodzenia 

przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok 

profilaktycznie, w celu utrzymania prawid?owej higieny nosa i zatok

 

 

DAWKOWANIE: W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nie?ycie nosa ró?nego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie,
w celu zachowania higieny nosa i zatok zaleca si? rozpu?ci? 1 saszetk? w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze cia?a, co pozwala przygotowa? izotoniczny roztwór do
irygacji. 

 

W razie potrzeby, w przypadku silnych objawów takich jak np. uci??liwe uczucie zatkanego nosa zaleca si? rozpu?ci? 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o
temperaturze cia?a, co pozwala przygotowa? hipertoniczny roztwór do irygacji.
Do przeprowadzenia p?ukania u osoby doros?ej nale?y u?y? 120 ml roztworu na ka?dy otwór nosowy. W przypadku przeprowadzania p?ukania u dzieci nale?y u?y? 60 ml
roztworu na ka?dy otwór nosowy. Pozosta?? cz??? niewykorzystanego roztworu nale?y wyla?.

 

P?ukanie nosa przeprowadza? 1-2 razy dziennie lub wed?ug wskaza? lekarza, profilaktycznie stosowa? 2-3 razy w tygodniu.

 

SK?AD: chlorek sodu, dwuw?glan sodu.

 

OSTRZE?ENIA: 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. Przeciwwskazania:

 

Nadwra?liwo?? (alergia) na którykolwiek ze sk?adników wyrobu medycznego.
Ca?kowita blokada nosa uniemo?liwiaj?ca wydostanie si? roztworu.
Nie stosowa? u osób, u których wyst?puje powa?ne krwawienie z nosa.
Nie nale?y stosowa? wyrobu w przypadku otwartych ran w obr?bie nosa, nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.
Nie stosowa? w infekcjach ucha spowodowanych przez np. zapalenie ucha, lub zatkanie ucha spowodowane przez zalegaj?c? woskowin?.
Nie stosowa? u osób z zaburzeniami równowagi.
W przypadku przebytej operacji ucha, przed u?yciem nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
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