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DisneMar Baby 0-4 lat woda morska do nosa dla dzieci 25ml
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Mylan Healthcare

Postać aerozol

Substancja
czynna

woda morska

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

CO TO JEST Disnemar?

Disnemar jest fizjologicznym roztworem soli mineralnych o odpowiednim pH, który może być stosowany w obrębie jamy nosowej, bez
podrażniania błony śluzowej. Specjalnie zaprojektowane opakowanie preparatu Disnemar umożliwia jego podawanie w każdej pozycji.
Opakowanie jest wygodne do przenoszenia, co pozwala na stosowanie preparatu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ Disnemar?

Disnemar jest wskazany do utrzymywania higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Fizjologiczny roztwór soli
mineralnych czyści, myje oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację. Jednocześnie
dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu pomaga udrożnić nos, usuwając wydzielinę.

Disnemar polecany jest szczególnie:

do codziennej, prawidłowej higieny nosa, u niemowląt i dzieci
do nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa
przy niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi takimi jak: przeziębienie, nieżyt nosa czy zapalenie
zatok, kiedy konieczne jest udrożnienie nosa.

Właściwości:

delikatna mgiełka - nie powoduje dyskomfortu u niemowląt i małych dzieci
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łatwe dawkowanie - jedno naciśnięcie to dokładnie jedna dawka
łatwa aplikacja - w każdej pozycji
poręczne, wygodne opakowanie, a starcza aż na 250 aplikacji

Dozownik jest dostosowany do kształtu i wielkości nosa u niemowląt i dzieci, co ułatwia wygodne i proste wprowadzenie go oraz
zapewnia równomierne rozprowadzenie preparatu.

Disnemar to najlepsze rozwiązanie na katar!

Agencje rejestracyjne na świecie (UE, USA) nie zalecają stosowania u niemowląt i małych dzieci leków o działaniu obkurczającym na
błonę śluzową jam nosa.

Disnemar może być stosowany u niemowląt i małych dzieci wspomagając leczenie nieżytów nosa.

Jak stosować Disnemar?

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. U niemowląt zalecane jest stosowanie Disnemaru
przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa ułatwia połykanie bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości
związanych z połykaniem powietrza.

Disnemar może być stosowany w razie potrzeby przez dłuższy czas bez ryzyka ani przeciwwskazań.
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