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IRIGASIN ZESTAW DO PŁUKANIA NOSA I ZATOK, 12
ZASZETEK + IRYGATOR
 

Cena: 17,70 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

IRIGASIN ZESTAW DO PŁUKANIA NOSA I ZATOK, 12 ZASZETEK + IRYGATOR

**Opis produktu:**

Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

Zestaw składa się z irygatora w postaci miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem oraz 12 saszetek

**Składniki:**

Chlorek sodu

**Działanie:**

- ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
- nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu
profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Irigasin umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta. 
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania i sposobu postępowania z wyrobem znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania
lub na stronie www.irigasin.pl

**Zalecane stosowanie:**
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Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Dzieci mogą
stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę
proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną, ostudzoną wodą. W celu przygotowania roztworu
hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną,
ostudzoną wodą. Do płukania należy używać wyłącznie butelki dostępnej z zestawie do płukania nosa i zatok. Do każdego płukania
stosować świeżo przygotowany roztwór.

**Wielkość opakowania:**

12 saszetek + irygator

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. 
Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu. 
Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha. 
W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. 
Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. 
Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem. 
Nie stosować później niż na godzinę przed snem.

W celu kontynuowania terapii sięgnij po zestaw uzupełniający – Irigasin 30 saszetek.

**Producent:**

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

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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