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Rinogermina, spray do nosa, 10 ml
 

Cena: 39,59 zł

Opis słownikowy

Postać zestaw

Producent Dmg Drugs Minerals And Generics

Przechowywanie 2-8°C

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Rinogermina, spray do nosa, 10 ml

Rinogermina to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym, przywracającym naturalną barierę biologiczną tworzoną przez saprofity
stanowiące fizjologiczną florę bakteryjną oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe śluzu w jamie nosowej.

Skład Rinogermina, spray do nosa, 10 ml

Saszetka: Liofilizowany: Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a (min. 125 x 109 CFU*/g), substancja
przeciwzbrylająca.

Butelka: kopolimer PEG/PPG, dimetikon PEG-14, roztwór izotoniczny buforowany do pH 7,00, substancja zapachowa.

Zawartość:

1 butelka zawierająca 10 ml roztworu.

1 saszetka zawierająca 2,3 g liofilizatu.

1 pompka rozpylająca do nosa.
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Wskazania Rinogermina, spray do nosa, 10 ml

Leczenie i profilaktyka zakażeń nosa, gardła i trąbki Eustachiusza, takich jak zapalenie ucha, zapalenie migdałków, zapalenie nosai zatok.

Po doustnej antybiotykoterapii w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jamie nosowej, gardle i trąbce
Eustachiusza.

Po miejscowym leczeniu preparatami do nosa (spraye, aerozole, roztwory do płukania nosa, itp.) w celu ułatwienia odtworzenia
prawidłowej flory bakteryjnej nosa i zatok.

We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej w jamie nosowej i części nosowej gardła
(alergiczny nieżyt nosa, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekłe uszkodzenie przez dym lub wdychane substancje drażniące
itp.).

Dawkowanie Rinogermina, spray do nosa, 10 ml

Dorośli i dzieci: zaleca się stosowanie 2 dawek (min. 5 x 109 CFU*), do każdego otworu nosowego dwa razy dziennie przez 7 kolejnych
dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciąć saszetkę wzdłuż linii przerywanej, otworzyć butelkę i ostrożnie wsypać zawartość saszetki do butelki w celu jej rozpuszczenia,
tak aby nie rozsypać zawartości saszetki.

Zamknąć butelkę za pomocą zakrętki, energicznie wstrząsnąć.

Ponownie otworzyć butelkę i nakręcić na nią pompkę rozpylającą po uprzednim usunięciu zabezpieczenia poprzez energiczne
pociągnięcie, nie dotykając przy tym części środkowej pompki.

Energicznie wstrząsnąć i zdjąć osłonkę z pompki.

Przed zastosowaniem preparatu kilkakrotnie nacisnąć pompkę, aby zaczęła działać. Lekko pochylić głowę do przodu i rozpylić preparat
do każdego otworu nosowego wstrzymując oddech podczas podawania preparatu

Nałożyć osłonkę na pompkę i umieścić preparat w lodówce.

Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć.

Rozpuszczony preparat należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 4°C).

Preparat można stosować maksymalnie przez 7 dni od jego przygotowania (rozpuszczenia).

Przeciwwskazania Rinogermina, spray do nosa, 10 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować u osób z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, chorobami nowotworowymi, przyjmujących chemioterapię, z
założonym cewnikiem do żyły centralnej;

Nie stosować w przypadku zapalenia wsierdzia zdiagnozowanego obecnie lub w przeszłości, a także w przypadku chorób serca
predysponujących do rozwoju zapalenia wsierdzia;

Informacje dodatkowe Rinogermina, spray do nosa, 10 ml
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Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Unikać kontaktu z oczami.

Uwagi do stosowania

Po rozpuszczeniu preparat należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 4°C);

Preparat można stosować maksymalnie przez 7 dni od jego przygotowania (rozpuszczenia);

Po użyciu dokładnie zamknąć pompkę rozpylającą;

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu;

Preparatu powinna używać tylko jedna osoba (ze względów higienicznych).

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

