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DESNORAN SPRAY DO NOSA PRZECIW CHRAPANIU 30ml
 

Cena: 22,52 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

DESNORAN, SPRAY DO NOSA PRZECIW CHRAPANIU, 30 ML

**Wskazania:**

Desnoran usuwa przyczynę chrapania. To wyrób medyczny w postaci sprayu przeznaczonego do podawania do nosa. Desnoran nawilża
i zmiękcza błonę śluzową oraz poprawia napięcie tkanek gardła. Dzięki takiemu działaniu wyrób medyczny Desnoran ułatwia przepływ
powietrza przez drogi oddechowe niwelując wibracje i usuwając odgłos chrapania.

**Opis działania:**

Desnoran został stworzony, by przeciwdziałać najczęściej występującym mechanizmom chrapania, jakim jest zbyt silny rozkurcz mięśni
okolic gardła występujący w czasie snu. W konsekwencji tego, wejście do gardła ulega zwężeniu utrudniając przepływ powietrza. Aby
zapewnić płucom właściwą objętość powietrza, zwiększeniu ulega szybkość jego przepływu przez gardło. Wzrastające ciśnienie
wywierane na gardło wywołuje drganie języczka i podniebienia miękkiego, a właśnie te wibracje odpowiadają za odgłos chrapania
Desnoran usuwa przyczynę chrapania. Dzięki swojemu składowi:
nawilża i zmiękcza błonę śluzową oraz
poprawia napięcie tkanek gardła.
Takie działanie wyrobu medycznego Desnoran ułatwia przepływ powietrza przez drogi oddechowe niwelując wibracje i usuwając odgłos
chrapania. Optymalne działanie Desnoranu możliwe jest dzięki unikalnej konstrukcji aplikatora:
systemowi „upside-down”, który umożliwia aplikację środka w każdej pozycji ciała oraz
systemowi „jet-stream”, który zapewnia dozowanie środka pod wysokim ciśnieniem i dotarcie substancji w miejsce docelowe.

**Sposób użycia:**

Desnoran należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.
Wyrób należy stosować regularnie, co wieczór przed pójściem spać.
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1. Przed zastosowaniem wyrobu oczyścić nos.
2. Przechylić głowę do tyłu (najlepiej podczas leżenia).
3. Do każdego otworu nosowego aplikować 4 do 6 dawek.
Aby uzyskać optymalny efekt wyrób musi spłynąć i całkowicie pokryć błonę śluzową gardła. Działanie utrzymuje się przez około 7-8
godzin od zastosowania. W niektórych przypadkach zamierzony efekt nie jest osiągany po pierwszym zastosowaniu.  

**Składniki:**

Woda oczyszczona, sodu chlorek, polisorbat 80, sorbinian potasu, disodu edytynian.

**Wielkość opakowania:**

30 ml

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do leczenia
bezdechu sennego. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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