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XYLOGEL HYDRO 10g
 

Cena: 10,24 PLN

Opis produktu
 

XYLOGEL HYDRO 10g

Wskazania:
Xylogel hydro to wyrób medyczny w postaci delikatnego żelu do nosa, zawierający połączenie substancji nawilżających. Xylogel hydro
chroni błonę śluzową nosa przed nadmiernym wysychaniem oraz likwiduje uczucie suchości i pieczenia. Przywraca prawidłowe funkcje
nosa i zapobiega wysychaniu błony śluzowej nosa, przez co wspomaga leczenie infekcji.

Właściwości:
Xylogel hydro po podaniu dokładnie rozprowadza się po wnętrzu nosa tworząc równomierną warstwę ochronną, utrzymującą się na
powierzchni błony śluzowej, nie wpływającą na funkcjonowanie aparatu śluzowo-rzęskowego.
Xylogel hydro dzięki żelowej formule po podaniu nie wypływa z nosa oraz nie spływa do gardła.
Xylogel hydro działa nawilżająco oraz łagodzi uczucie suchości błony śluzowej nosa wywołane przez:

 suchy nieżyt nosa, infekcje;
 zbyt suche powietrze pomieszczeń spowodowane centralnym ogrzewaniem lub klimatyzacją;
 wysoką lub niską temperaturę otoczenia;
 dym papierosowy i inne zanieczyszczenia powietrza;
stosowanie leków, które powodują wysuszanie błony śluzowej nosa i uszkadzają nabłonek błony śluzowej.

Xylogel hydro można również stosować w przypadku powstawania strupów w jamach nosowych, które trudno oczyścić.

Skład:
Glicerol, disodu fosforan dwunastowodny, hydroksyetyloceluloza, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, woda oczyszcozna,
disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Dawkowanie i sposób użycia:
2-4 razy dziennie po 1-2 dawki żelu do każdego otworu nosowego.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Każdorazowo przed użyciem wyrobu medycznego zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik kilkakrotnie, aż do pojawienia się żelu.
Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego.
Trzymając butelkę pionowo, nacisnąć dozownik, co spowoduje łagodne podanie dawki żelu do nosa.
Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zastosowaniu żelu.
Czas stosowania wyrobu medycznego Xylogel hydro zależy od utrzymywania się dolegliwości, jednakże nie powinien być dłuższy niż 30
dni.
Jeśli zachodzi potrzeba stosowania wyrobu medycznego u dzieci, należy omówić to z lekarzem.
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