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Otrivin Regeneracja aerozol do nosa 10 ml
 

cena: 18,95 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie łagodzące, ochronne, regenerujące,
udrażniające nos, wspomagające

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Xylometazolini hydrochloridum,
Dexpanthenolum

Wskazania katar

Opis produktu
 

Opis:
Otrivin Regeneracja nie tylko szybko odblokowuje Twój nos, ale dzięki deksopantenolowi zapobiega wysuszeniu, chroni błonę śluzową i
pobudza jej regenerację.

Otrivin Regeneracja zawiera kombinację 2 aktywnych składników, które razem mogą przywrócić naturalną funkcjonalność nosa jako
pierwszą linię obrony przed wirusami i alergenami.

Udrożnienie nosa jest możliwe dzięki ksylometazolinie, która stosowana jest w celu zmniejszenia jego obrzęku i odblokowania, dzięki
czemu możesz znowu swobodnie oddychać. Deksopantenol został z kolei użyty w celu ochrony przed wysuszeniem błony śluzowej
nosa i jej regeneracji.

Skład:
Jeden ml roztworu aerozolu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu

Sposób użycia:
Dorośli oraz młodzież w wieku od 12 lat powinni podawać jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Otrivin
Regeneracja nie powinien być stosowany dłużej niż przez 7 kolejnych dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Szczegółowa instrukcja użycia:

Oczyść nos.
Pochyl się lekko do przodu i włóż aplikator do pierwszego nozdrza.
Aplikuj i wdychaj powietrze delikatnie przez nos w tym samym czasie.
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Powtórz czynność dla drugiego nozdrza.
Jeśli objawy przeziębienia utrzymają się lub nasilą, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aby uniknąć możliwego rozprzestrzeniania
się infekcji, nikt poza Tobą nie powinien korzystać z aplikatora.

Otrivin Regeneracja jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat:

w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz pobudzenia gojenia się błony śluzowej,
w leczeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa i utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji nosa,

w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa związanym z ostrym zapaleniem zatok
przynosowych (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok).
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