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Ibuprom Zatoki Hipertonic spray 50 ml
 

Cena: 25,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml (puszka)

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
do stosowania przy zapaleniu śluzówki nosa i zapaleniu zatok,usuwa wydzielinę zapaloną,rekomendowany przez producenta Ibuprom
Zatoki

Stosowanie
Instrukcja stosowania
Dawkowanie i sposób podania
Aby głęboko oczyścić i, udrożnić: przechyl głowę, włóż końcówkę do nozdrza, naciśnij ją i trzymaj naciśniętą do momentu, kiedy płyn
zacznie wypływać z nosa.
Aby nawilżyć: naciśnij przez 1-2 sekundy, po krótkim czasie wydmuchaj nos. Anatomiczna końcówka umożliwia użycie sprayu pod
każdym kątem.

Hipertonic Spray nie uszkadza śluzówki, może być stosowany tak długo, jak to potrzebne. Hipertonic Spray jest przeznaczony dla
dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Stosowanie z innymi produktami
Hipertonic Spray może być stosowany z innymi środkami, w tym lekami. W przypadku stosowania innego aerozolu do nosa w tym
samym czasie, Hipertonic Spray należy zaaplikować w pierwszej kolejności.

Ciąża i karmienie piersią
Hipertonic Spray może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Przechowywanie
Termin ważności i przechowywanie
Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na spodzie opakowania. Produkt należy przechowywać w
temperaturze poniżej 30°C.
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Przeciwwskazania
Ostrzeżenia
Użycie przez więcej niż jedną osobę nie zalecane ze względów higienicznych. Po każdym użyciu wyczyścić końcówkę w wodzie z
mydłem i przepłukać gorącą wodą. Nie stosować do iniekcji. Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pojemnik pod
ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po użyciu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia czy gorących powierzchni. Zakaz palenia. Pojemnik pod ciśnieniem,
może wybuchnąć po podgrzaniu.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

Opis
Ibuprom Zatoki Hipertonic spray 50 ml
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