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Nebu-Dose Hialuronic, roztwór do inhalacji, 30 ampułek
 

Cena: 23,43 zł

Opis słownikowy

Producent Solinea

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Opis Nebu-Dose Hialuronic, roztwór do inhalacji, 30 ampułek

Opis

Nebu-Dose Hialuronic to 0,9% roztwór soli fizjologicznej' z kwasem hialuronowym, w postaći pojedynczych ampułek, bez konserwantów,
przeznaczony do nebulizacji.

Skład

jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%, hialuronian sodu.

Działanie

Działanie preparatu opiera się na wykorzystaniu rozmaitych mechanizmów ułatwiających ruch wydzieliny w drogach oddechowych,
poprawiając komfort oddychania poprzez:

rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;
absorpcję wody z błony śluzowej i podśluzowej, ograniczając obrzęk ścian dróg oddechowych;
pobudzanie kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających wydalanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co
prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych
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Nebu-dose hialuronic do stosowania w terapii inhalacyjnej jest szczególnie zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzeiików,
ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat może być również stosowany
jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Preparat może być podawany przy użyciu dowolnego rodzaju nebulizato-ra. Zaleca się przestrzegania instrukcji „użytkowania
określonyŚfe K przez producenta urzgdzenicr. w Do jednorazowej inhalacji używać -'4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Uwagi

Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem
uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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