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Esoxx One saszet. 14 sasz.
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Producent ALFA WASSERMANN POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Esoxx One, saszetki jednodawkowe po 10 ml, 14 szt.

Opis
Esoxx One, saszetki jednodawkowe

Wyrób medyczny przeznaczony do terapii refluksu żołądkowo-przełykowego.
Esoxx One to preparat o działaniu miejscowym, osłaniającym błonę śluzową górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala na
szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym, takich jak zgaga, ból w nadbrzuszu, kaszel
podrażnieniowy itp. Esoxx One zawiera kwas hialuronowy i siarczan chondroityny powlekające śluzówkę oraz poloxamer 407, składnik o
wysokiej zdolności do przylegania do błony śluzowej przełyku.

Skład
Kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzoesan sodu, sorbinian potasu, aromaty, woda
demineralizowana, poloxamer 407.

Zawartość opakowania
14 ESOXXetek (saszetek jednodawkowych) po 10 ml

Wskazania
Esoxx One w saszetkach jednodawkowych jest wskazany do stosowania w terapii refluksu żołądkowo-przełykowego. Pozwala na
szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym, takich jak:
zgaga,
ból w nadbrzuszu,
zarzucanie treści żołądkowej do przełyku,
kaszel podrażnieniowy,
dysfonia (chrypka).
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Zażyć 1 saszetkę Esoxx One (10 ml) po głównych posiłkach i/lub przed snem.
Przy nasilonych objawach nocnych zaleca się przyjmowanie 2 saszetek przed snem.
Końcówkę saszetki należy odciąć nożyczkami lub oderwać w miejscu zaznaczonym przerywaną linią.
Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Brak jest szczególnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków nadwrażliwości na jeden ze składników. W przypadku wystąpienia
objawów nadwrażliwości na którykolwiek ze składników należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Nie zamrażać.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
Pomimo, że nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania Esoxx One w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach
karmienia. W każdym przypadku należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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