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Marimer hipertoniczny spray do nosa 100ml
 

Cena: 32,82 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Glenmark

Postać spray

Substancja
czynna

woda morska

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 18 miesiąca życia

Opis produktu
 

Marimer Hipertoniczny to naturalny produkt, będący hipertonicznym, sterylizowanym roztworem 100% wody morskiej poddanej
mikrodyfuzji. Naturalnie bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy, spray do nosa Marimer Hipertoniczny jest
zalecany do oczyszczania i udrażniania jam nosowych, zwłaszcza w przypadku zapalenia zatok, silnego kataru (szczególnie jeśli
towarzyszy mu obrzęk błony śluzowej nosa) oraz po zabiegach operacyjnych, a także u osób nadużywających leki obkurczające
śluzówkę. System mikrodyfuzji, zastosowany w preparacie Marimer Hipertoniczny oraz mechaniczne działanie hipertonicznego
roztworu wody morskiej ułatwiają usuwanie wydzieliny. Oczyszczanie nosa pozwala chronić błonę śluzową przed czynnikami
zewnętrznymi i pomaga w zapewnieniu prawidłowych funkcji oddechowych nosa. Preparat jest przeznaczony do stosowania u
dorosłych i dzieci powyżej 18. miesiąca życia. Przed użyciem u młodszych dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład

Hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej (odpowiednik zawartości 22g soli/1l wody). Opakowanie zawiera 500 dawek.

Wskazania

Marimer Hipertoniczny jest zalecany:

do oczyszczania nosa
do udrażniania nosa
jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych

Marimer jest rekomendowany zwłaszcza w przypadku:

zapalenia zatok
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przewlekłego kataru
po zabiegach operacyjnych

Opis działania

Marimer Hipertoniczny powoduje:

wzrost wydzielania gruczołów śluzowych
rozrzedzenie wydzieliny błony śluzowej nosa
zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa
odtworzenie fizjologicznych warunków do prawidłowego funkcjonowania mechanizmu śluzowo-rzęskowego

Sposób użycia

Marimer Hipertoniczny posiada anatomiczną końcówkę, dzięki której może być stosowany bez względu na położenie pojemnika, a jej
zastawka zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń z zewnątrz. Użycie preparatu jest bardzo łatwe. Należy:

włożyć końcówkę do nosa
przechylić głowę na bok i rozpylić preparat do górnego nozdrza
powtórzyć to samo z drugim nozdrzem
wyprostować głowę, aby wydzielina spłynęła, następnie wytrzeć nadmiar roztworu (noworodki) lub wydmuchać nos (dzieci i
dorośli)

Marimer powinien być stosowany 1 do 2 dawek do każdego nozdrza, 1 do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb.
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