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Fixsin, zestaw do płukania nosa i zatok, butelka 240 ml + 15
saszetek
 

Cena: 16,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zestaw

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok udrażnia i oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co
ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji. Roztwór działa obkurczająco na śluzówkę, co ułatwa
usunięcie wydzieliny na zewnątrz

Wskazania
Zapalenia zatok przynosowych, nieżytu nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, dla utrzymania
higieny nosa i zatok.

Przeciwwskazania
Całkowicie zablokowana przegroda nosowa lub infekcja ucha.
Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
Po odbytej operacji ucha przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu lub ektoinę.
Nie należy stosować po upływie daty ważności.
Do płukania nie używać wrzątku ani gorącej wody.
Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.
W suchym miejscu.
W temperaturze pokojowej.

Składniki
99,9% chlorek sodu Ph. Eur., 0,1% ektoina.

Stosowanie
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Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy
temp. poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania
należy sprawdzić temperaturę wody.
Wsypać zawartość saszetki do butelki.
Butelkę napełnić przegotowaną wodą (o temp. ciała) do poziomu oznaczonego linią odpowiednio120 ml lub 240 ml.
Zakręcić butelkę i potrząsać w celu rozpuszczenia substancji w wodzie.
Przyłozyć końcówkę butelki do otworu nosowego.
Oddychać przez usta.
Płynnym ruchem ścisnąć butelkę tak, aby roztwór ciągłym strumieniem dostał się do nosa I wypłynął drugim otworem nosowym
Płukanie powtórzyć w drugim otworze nosowym.
Resztę roztworu użyć w razie potrzeby, natychmiast po przygotowaniu.
Nie połykać roztworu.
Po zakończeniu płukania delikatne wydmuchać nos.
Niewykorzystaną ilość roztworu należy wylać.

Ważne
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
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