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MARIMER Baby hipertoniczny roztwór wody morskiej, spray
do nosa, 100 ml
 

Cena: 23,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać spray do nosa

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Marimer baby hipertoniczny to naturalny produkt, hipertoniczny sterylny roztwór wody morskiej rozpylany w postaci mikrocząsteczek
(mikrodyfuzja). Naturalnie bogaty w sole mineralne i mikroelementy pochodzące z wody morskiej. Spray do nosa Marimer baby
hipertoniczny zalecany do stosowania u noworodków, niemowląt i małych dzieci do oczyszczania i udrażniania jam nosowych,
zwłaszcza w przypadku przeziębienia i niedrożności nosa. Marimer baby hipertoniczny umożliwia obkurczenie błony śluzowej nosa i
ułatwia usuwanie wydzieliny w wyniku naturalnego procesu osmozy. System mikrodyfuzji zastosowany w produkcie Marimer baby
hipertoniczny ułatwia odpływ wydzieliny z jam nosowych. Bezpieczny aplikator z kołnierzem umożliwia stosowanie bez ryzyka
uszkodzenia delikatnej błony śluzowej nosa u noworodków, niemowląt i małych dzieci. Marimer baby hipertoniczny można stosować w
dowolnej pozycji.

Zastosowanie:
Marimer baby hipertoniczny zalecany jest dla noworodków, niemowląt i małych dzieci:

do oczyszczania jam nosowych,
do udrażniania zatkanego nosa,
uzupełniająco w leczeniu zaburzeń otolaryngologicznych.

Dawkowanie:
Rozpylić 1-2 dawki do każdego otworu nosowego, najlepiej przed każdym posiłkiem, 1 do 3 razy dziennie, zależnie od potrzeb.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie stosować u wcześniaków. Przed zastosowaniem u noworodków, niemowląt i małych dzieci z chorobami powodującymi zwężenie
dróg oddechowych, np. z astmą, należy poradzić się farmaceuty lub lekarza. Nie stosować u osób z nadwrażliwością na wodę morską.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na pojemniku/pudełku.
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Sterylny, hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej zawierający sól w ilości odpowiadającej 22 g/l.

Dystrybutor:
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.
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