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Ibuprom Zatoki Hipertonic spray 50 ml
 

Cena: 20,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (puszka)

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ibuprom Zatoki Hipertonic, spray, 50ml

Hipertonic Spray to roztwór chlorku sodu o stężeniu hipertonicznym 3% wspomagający leczenie zarówno zwykłego kataru, jak i
zapalenia zatok. Produkt nadaje się do regularnego stosowania przy zapaleniu śluzówki nosa i zapaleniu zatok. Spray zawiera
hipertoniczny roztwór chlorku sodu, który przynosi ulgę poprzynosi ulgę poprzez: głębokie oczyszczanie i udrożnienie nosa, normalizację
środowiska śluzówki nosa, wspomaganie usunięcie wydzieliny nosowej, wymywanie kurzu, pyłków i innych alergenów, nawilżenie
śluzówki.

Zastosowanie: przy zapaleniu śluzówki nosa i zapaleniu zatok. Polecany jest do regularnego stosowania przez osoby cierpiące na
zapalenie śluzówki nosa i zatok. Skuteczny również po zabiegach operacyjnych nosa. Może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku
życia oraz przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Sposób użycia:
aby głęboko oczyścić i udrożnić: przechyl głowę, włóż końcówkę do nozdrza, naciśnij ją i trzymaj naciśniętą do momentu, kiedy płyn
zacznie wypływać z nosa.
Aby nawilżyć: naciśnij przez 1-2 sekundy, po krótkim czasie wydmuchać nos. Anatomiczna końcówka umożliwia użycie sprayu pod
każdym kątem.

Składniki:
3% roztwór chlorku sodu, bufor fosforanowy, woda oczyszczona.

Ważne wskazówki:
Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na spodzie opakowania.
Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po użyciu.
Użycie przez więcej niż jedną osobę nie jest zalecane ze względów higienicznych.
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Po każdym użyciu należy wyczyścić końcówkę w wodzie z mydłem i przepłukać gorącą wodą.
Nie stosować do iniekcji.

Producent:
USP Zdrowie sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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