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Desnoran Spray do nosa 30 ml
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Zastosowanie: Najczęstszą przyczyną chrapania 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. Wzrasta ciśnienie wywierane na gardło, co wywołuje drganie języczka i podniebienia
miękkiego. Wibracje te odpowiadają za odgłos chrapania. 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.

Składniki
woda oczyszczona, sodu chlorek, glicerol, polisorbat 80, sorbinian potasu, disodu edytynian

Dawkowanie
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Desnoran należy przeczytać uważnie całą ulotkę z instrukcją użycia, ponieważ zawiera ona
ważne informacje.

Sposób postępowania z wyrobem
Desnoran należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu wyrób zachowuje ważność przez 3 miesiące. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
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Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności

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.

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