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Pelavo Gardło Spray Wyrób medyczny 30 ml
 

Cena: 30,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wyrób medyczny Pelavo Gadrło Spray stosuje się w celu odpowiedniej ochrony i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Wyrób
powlekając i nawilżając błony śluzowe jamy ustnej i gardła, łagodzi odczucie suchości, pieczenia, bólu gardła, zwłaszcza w czasie
przełykania. Łagodzi również objawy suchego kaszlu i chrypki.

Składniki
woda demineralizowana, ksylitol, porost islandzki, wyciąg z malwy, wyciąg z lipy, hialuronian sodu, aromat cytrynowy, chlorek
benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna

Dawkowanie
Sposób użycia:
Wyrób do stosowania doustnego.
Wstrząsnąć przed użyciem. Preparat rozpylić na tylną ścianę gardła po posiłku. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia
przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 1. roku życia:
rozpylić 1-2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła po posiłku kilka razy dziennie.
Dorośli:
rozpylić 2-3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła po posiłku kilka razy dziennie.

W razie wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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Przeciwwskazania
Dla dzieci powyżej 1 roku życia. Wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu, a także gdy opakowanie bezpośrednie jest
uszkodzone.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania załączoną do opakowania.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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