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Pelafen Wyrób medyczny spray zatoki i nos 30 ml
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Zawarta w wyrobie opatentowana formuła Mucobione działa wielokierunkowo i pomaga ograniczać ilość wirusów i bakterii, ale także
innych szkodliwych czynników (jak: alergeny, pyły, cząstki kurzu) w jamie nosowej.

Zastosowanie: Pelafen MD Zatoki i Nos spray wspomaga leczenie:

infekcji przebiegających z zapaleniem zatok (ostrych i przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych)
infekcji przebiegających z nieżytem nosa (katarem)
alergicznego nieżytu nosa
nieżytów nosa różnego pochodzenia, np. zanikowego nieżytu nosa, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, w okresie
zwiększonej ekspozycji na pyły

Wyrób hipertoniczny

Przeznaczenie wyrobu: Do profilaktyki oraz wspomagania leczenia objawów stanów zapalnych zatok i nieżytu nosa różnego
pochodzenia, w celu ułatwienia mechanicznego usuwania drobnoustrojów z jamy nosowej.
Wyrób Pelafen MD Zatoki i Nos spray oczyszcza jamę nosową i zatoki z wydzieliny powstającej w przebiegu chorób zapalnych, a także
alergii.

Składniki
opatentowana formuła Mucobione (ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej i białko owsa), olejek eukaliptusowy, olejek miętowy,
gliceryna, sorbitol, sorbinian potasu, kwas cytrynowy, guma arabska, woda

Dawkowanie
Sposób użycia:
dzieci 2-6 lat 1 aplikacja do każdego otworu nosowego do 3 x dziennie
dzieci 7-12 lat 1 aplikacja do każdego otworu nosowego do 4 x dziennie
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młodzież > 12 lat i dorośli 1-2 aplikacje do każdego otworu nosowego do 4 x dziennie

W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 7 dni lub w przypadku nasilenia w trakcie stosowania preparatu, należy skonsultować
się z lekarzem. Wyrób medyczny Pelafen MD Zatoki i Nos spray może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią po konsultacji z
lekarzem. Przed użyciem należy wstrząsnąć. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć aplikator, aby wypełnić go płynem.
Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie nosowej. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA: Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Zawiera

Producent
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
Polska
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