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Spray do gardła nawilżający ŚWIAT ZDROWIA, 30 ml
 

Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Spray do gardła nawilżający znosi uczucie suchości gardła i jamy ustnej, zapewnia wysoki komfort stosowania u osób z podrażnioną
błoną śluzową gardła.

Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej (Chondrus crispus) dzięki dużej zawartości polisacharydów tworzy ochronny film, dając długotrwałe
uczucie nawilżenia.

Specjalna kompozycja składników mineralnych dodatkowo wzmacnia działanie nawilżające wyciągu oraz chroni gardło i struny
głosowe.

Spray ma przyjemny malinowy smak. Nie zawiera wyciągów alkoholowych, dlatego nie podrażnia wrażliwej śluzówki gardła. Preparat
rozpyla się w postaci mgiełki, a ruchomy dozownik umożliwia wygodną aplikację.

Skład:
woda demineralizowana, gliceryna, chlorek sodu, aromat malinowy, kwas cytrynowy, chlorek potasu, sukraloza, ekstrakt z chrząstnicy
kędzierzawej, sorbinian potasu.

Wskazania:
we wszystkich stanach uczucia suchości gardła i jamy ustnej, niezależnie od przyczyny jej powstania, a zwłaszcza w przypadku:
– nadmiernego wykorzystywania głosu, np. lektorzy, nauczyciele, osoby pracujące głosem,
– przewlekłego stosowania leków powodujących uczucie suchości w ustach z grupy: moczopędnych, hipotensyjnych,
przeciwhistaminowych, przeciwdepresyjnych, neuroleptycznych, stosowanych w chorobie Parkinsona, rozszerzających oskrzela
(stosowanych w astmie), przeciwlękowych i uspokajających, narkotycznych leków przeciwbólowych, cytostatyków,
– radioterapii i chemioterapii,
– niekorzystnych warunków środowiska, w tym występujących zanieczyszczeń i zapylonego powietrza,
– przebywania w pomieszczeniach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem,
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– palenia papierosów.

Preparat przeznaczony jest do stosowania dla osób powyżej 3 r.ż.

Sposób użycia:
Umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w ustach i naciskając, rozpylić w kierunku gardła 12 dawki.

Każdorazowo po użyciu oczyścić i osuszyć aplikator, a następnie ponownie nałożyć nasadkę.

Przed każdym ponownym użyciem delikatnie wstrząsnąć butelkę.

Nie przekraczać zalecanej dawki. W przypadku pominięcia zalecanej dawki nie stosować w celu uzupełnienia dawki podwójnej.

Podczas, gdy wyrób nie był użytkowany przez 14 dni lub dłużej, należy przed kolejnym użyciem sprawdzić, czy dozownik działa
prawidłowo.

W razie konieczności dłuższego użycia, zaostrzenia objawów bądź pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.

Dawkowanie:
Dorośli: zaleca się stosować 3 do 4 razy dziennie po 12 dawki jednorazowo po posiłku.
Dzieci powyżej 3. roku życia: zaleca się stosować 3 do 4 razy dziennie po 12 dawki jednorazowo po posiłku. Wyrób stosować pod
kontrolą osoby dorosłej, aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego zastosowania lub połknięcia.

Spray do gardła nawilżający jest preparatem bezpiecznym, więc może być stosowany według własnych potrzeb, bez ograniczeń
ilościowych.

Może być stosowany przez dłuższy czas, nie powoduje uzależnienia i powikłań. Preparat należy stosować po posiłku, aby zapewnić jego
pełną skuteczność.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej.
Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowanie: 30 ml
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