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Thonsilan spray, 20 ml
 

Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać spray

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Thonsilan® spray to wyrób medyczny, z kompleksem NeoSilve+ (połączenie porostu islandzkiego i srebra koloidalnego) pokrywający
błonę śluzową gardła ochronnym filmem, chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając
odpowiedni poziom nawilżenia.

Porost islandzki - ze względu na zawarte w nim substancje śluzowe stosowany w bólu gardła oraz suchym, drażniącym kaszlu
Wykazuje działanie łagodzące podrażnienia tworząc warstwę powlekającą błony śluzowe jamy ustnej i gardła, działa łagodząco na
struny głosowe oraz przynosi ulgę w podrażnieniu gardła i krtani.

Srebro koloidalne - zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, osiada na błonie komórkowej patogenów, blokując tym samym enzymy, które
są odpowiedzialne za m.in. metabolizm tlenowy. W wyniku tego chorobotwórcze mikroorganizmy obumierają w ciągu kilku minut.

Zastosowanie:
Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka błonę śluzową gardła ochronnym filmem, chroniąc ją przed wpływem
szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.

Wskazania:
Wyrób medyczny Thonsilan spray może być stosowany wspomagająco w:
- leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków
podniebiennych,
- łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem więzadeł głosowych,
- łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

Skład:
Woda oczyszczona, gliceryna, sorbitol, wyciąg z porostu islandzkiego (Cetraria islandica), mięta ogrodowa, chlorek benzalkonium, srebro
koloidalne.
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Sposób użycia i dawkowanie:
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 

Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 dawki
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 3 razy na dobę po 3 dawki 

Przed pierwszym użyciem należy kilkukrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.
Po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie.
Bezpośrednio po aplikacji nie należy pić ani spożywać posiłków.
W przypadku braku poprawy po 7 dniach stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się sprayu do oczu należy niezwłocznie przemyć je wodą. Kobiety w ciąży przed
zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza.

Informacje dodatkowe:
Produkt nie zawiera cukru (może być stosowany przez diabetyków), zawiera substancje słodzące (sorbitol).

Przechowywanie:
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC), w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci.

Opakowanie: 20 ml
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