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Prenalen Katar aerozol do nosa, 20 ml
 

Cena: 22,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml (z rozpyl.)

Postać -

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób Medyczny Prenalen Katar to izotoniczny roztwór soli morskiej z dodatkiem kwasu hialuronowego, D-pantenolu i olejków
eterycznych, przeznaczony do terapii suchego nosa oraz nieżytów nosa.

Preparat dedykowany jest specjalnie dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Może być stosowany u dzieci od 3 roku życia.

Produkt rozrzedza wydzielinę, łagodzi podrażnienia i ułatwia oddychanie.

Roztwór izotoniczny soli morskiej – oczyszcza i pielęgnuje błonę śluzowa nosa, zapewnia jej odpowiednie nawilżenie.

Kwas hialuronowy – ma właściwości adhezyjne, przylega do błon śluzowych i wiąże wodę w komórkach nabłonka. 

D-Pantenol – działa odżywczo na skórę, łagodzi podrażnienia związane ze stanem zapalnym i obrzękiem w przewodach nosowych,
regeneruje błonę śluzową i podtrzymuje prawidłowy stan fizjologiczny.

Olejki eukaliptusowy i miętowy – działają łagodząco, olejek eukaliptusowy ma działanie bakteriobójcze.

Składniki:
roztwór izotoniczny soli karnalitowej z morza martwego (odpowiednik 0,9% NaCl), glicerol, glikol propylenowy, D-Pantenol, hialuronian
sodu, chlorowodorek benzalkonium, wersenian disodowy, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy.

Sposób użycia:
U dzieci od 3-go roku życia: jedna doza do trzech razy dziennie.
Dorośli, kobiety w ciąży, matki karmiące: jedna do trzech doz, w miarę potrzeby, do 5 razy dziennie.
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Przed zastosowaniem preparatu należy się zapoznać z treścią instrukcji użycia.
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować łącznie z innymi preparatami podawanymi donosowo.
Po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa stosować preparaty po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Opakowanie: 20 ml
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