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Marimer Hipertoniczny Spray 100 ml
 

Cena: 28,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent NEPENTES S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Spray Marimer hipertoniczny 100ml to preparat:
• sprawdzony –od lat polecany przez pediatrów i laryngologów*
• skuteczny – pozwala na efektywne oczyszczenie i nawilżenie nosa
• bezpieczny – polecany już dla dzieci od 18. miesiąca życia
• łatwy w dozowaniu – wystarczy jednorazowo nacisnąć dozownik
• wydajny– zawiera ok. 500 dawek preparatu

* - Medical Index, IMS 2008-2011

Czym jest roztwór hipertoniczny wody morskiej?
Roztwór hipertoniczny wody morskiej to mieszanina naturalnie występujących w wodzie morskiej soli mineralnych, zwłaszcza chlorku
sodu (NaCl) i wody. Roztwór hipertoniczny wody morskiej ma stężenie większe od roztworu izotonicznego. Roztwór hipertoniczny wody
morskiej w preparacie Marimer ma stężenie bezpieczne dla organizmu (22mg/ml).

Środowisko jam nosowych ma stężenie fizjologiczne. Aplikacja roztworu hipertonicznego na spuchniętą błonę śluzową nosa powoduje
zaistnienie zjawiska osmozy, którego celem jest wyrównanie stężeń między roztworem a środowiskiem.

W wyniku różnicy stężeń między roztworem hipertonicznym a śluzówką nosa, komórki błony śluzowej:
• ¬ zwiększają wydzielanie śluzu
• ¬ zmniejszają swoją objętość
• ¬ umożliwiają zmniejszenie obrzęku nosa i właściwe udrożnienia nosa.
Preparat Spray Marimer hipertoniczny 100ml zawiera roztwór wody morskiej o najwyższej klasie sterylności.

Wskazania do używania Sprayu Marimer hipertoniczny:
• oczyszczania jam nosowych,
• udrażniania jam nosowych przy obrzęku błony śluzowej nosa szczególnie w przypadku:
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¬ zapalenia zatok,
¬ silnego kataru,
¬ po zabiegach operacyjnych
• polecany jako substytut leków obkurczających śluzówkę (zawierających ksylometazolinę, oksymetazolinę), zwłaszcza dla osób
nadużywających tych leków

Jak używać preparatu Marimer hipertoniczny w sprayu:
1. Włożyć aplikator do nosa
2. Przechylić głowę na bok i rozpylić Spray Marimer hipertoniczny 100ml do górnego nozdrza
3. powtórzyć to samo z drugim nozdrzem
4. Wyprostować głowę, pozwalając aby wydzielina spłynęła
5. Wytrzeć nadmiar roztworu lub wydmuchać nos

Objawy niepożądane:
Uczucie pieczenia lub przejściowego podrażnienia może pojawić się na początku używania.

Ostrzeżenia: 
Osoby cierpiące na choroby powodujące zwężenie dróg oddechowych (np. astmę), przed użyciem powinny zasięgnąć porady
farmaceuty lub lekarza
• Nie używać w przypadku nadwrażliwości na wodę morską
• Przed użyciem u dziecka poniżej 18. miesiąca życia, należy zasięgnąć porady lekarza

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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