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XyloGel hydro żel w atomizerze 10g
 

Cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 g (atomizer)

Postać żel do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Xylogel Hydro, żel do nosa, 10g

Delikatny żel do nosa o działaniu nawilżającym. Chroni błonę śluzową nosa przed nadmiernym wysychaniem oraz likwiduje uczucie
suchości i pieczenia. Przywraca prawidłowe funkcje nosa i zapobiega wysychaniu błony śluzowej nosa, przez wspomaga leczenie
infekcji. Ma postać bezbarwnego, przezroczystego żelu.

Po podaniu dokładnie rozprowadza się po wnętrzu nosa tworząc równomierną warstwę ochronną utrzymującą się na powierzchni błony
śluzowej nosa, nie wpływającą na funkcjonowanie aparatu śluzowo-rzęskowego.

Wskazania: Xylogel hydro działa nawilżająco oraz łagodzi uczucie suchości błony sluzowej nosa wywołane przez: suchy nieżyt nosa,
infekcje; zbyt suche powietrze pomieszczeń spowodowane centralnym ogrzewaniem lub klimatyzacją; wysoką lub niską temperaturą
otoczenia; dym papierosowy i inne zanieczyszczenia powietrza; stosowanie leków, które powodują wysuszanie błony śluzowej nosa i
uszkadzają nabłonek błony sluzowej.

Sposób użycia: należy stosować 2-4 razy dziennie po 1-2 dawki żelu do każdego otworu nosowego. Każdorazowo przed użyciem wyrobu
medycznego zdjąć nasadkę ochronną. Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik kilkakrotnie, aż
do pojawienia się żelu. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo, nacisnąć dozownik, co
spowoduje łagodne podanie dawki żelu do nosa.

Skład: glicerol, disodu fosforan dwunastowodny, hydroksyetyloceluloza, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, woda
oczyszcozna, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Przeciwwskazania: nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Ważne wskazówki:
Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zastosowaniu żelu.
Unikać kontaktu z oczami.
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Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent:
Polfa Warszawa S.A.,
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
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