
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Meric Pregna aerozol do nosa, 50ml
 

Cena: 12,29 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać aer.do nosa, roztw.

Producent FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Spray do nosa Meric Pregna to hipertoniczny roztwór wody morskiej z aloesem i rumiankiem, który głęboko oczyszcza, przepłukuje nos i
nawilża śluzówkę. Może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią.
Nie zawiera konserwantów.

Zastosowanie:

rozrzedza wydzielinę
wypłukuje ciała obce takie, jak kurz, pyłki i alergeny
przywraca prawidłowe oddychanie
pomaga oczyścić nos w przypadku jego nieżytu, kataru siennego i alergii
może być stosowany po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa
nawilża śluzówkę nosa (w przypadku przebywania w suchych pomieszczeniach, w których działa klimatyzacja lub ogrzewanie)
pomaga w utrzymaniu higieny nosa

Składniki

hipertoniczny roztwór wody morskiej 2,1% NaCl, aloes, rumianek.

Stosowanie

1. Zdejmij nasadkę ochronną z pojemnika.
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2. Trzymaj głowę w pozycji pionowej i rozpyl odpowiednią dawkę do każdego otworu nosowego. Powtarzaj tak często, jak to konieczne.
Dawkowanie zależy od tego jak długo dyfuzor jest wciśnięty.

Uwagi

Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Producent:

FARMAK INTERNATIONAL SP.Z O.O.

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