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ZATOXIN RINSE zestaw do płukania zatok +12sasz.
 

Cena: 31,05 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 12 sasz. (+ irygator)

POSTAĆ PROSZEK DO SPORZĄDZENIA ROZTWORU

PRODUCENT TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Zatoxin rinse to wyrób medyczny przeznaczony dla osób dorosłych, a także dla dzieci od 4 roku życia stosowany do płukania zatok w
nieżytach nosa różnego pochodzenia, stanach zapalnych zatok przynosowych, przed i po zabiegach chirurgicznych oraz profilaktycznie
w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Działanie
Zatoxin Rinse pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym
ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję. Dodatkowo wyrób nawilża suchą i podrażnioną błonę
śluzową nosa i zatok.

Zastosowanie
W stanach zapalnych zatok przynosowych, w nieżytach nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych oraz
profilaktycznie w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Sposób użycia
Rozpuść 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.
Dorośli: użyj 120ml roztworu na każdy otwór nosowy.
Dzieci powyżej 4 roku życia: użyj 60 ml roztworu na każdy otwór nosowy. Pozostałą część niewykorzystanego roztworu należy wylać.
Płukanie nosa przeprowadza się 1 do 2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie można stosować 2-3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania
Nie powinno się stosować u osób z zaburzeniami równowagi.
Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, w szczególności nie zagojonych ran po zabiegach
chirurgicznych.

Składniki
Chlorek sodu, dwuwęglan sodu
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