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Larimax Hydro spray 30ml(but.+aplikat.)
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (but.+aplikat.)

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Larimax Hydro, spray, łagodzi objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, 30 ml

Opis
Larmiax Hydro to wyrób medyczny w formie spray'u

Łagodzi objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
30 ml
428 dawek

Dla dzieci od 1 roku życia i dorosłych.
Zawiera w swoim składzie naturalne ekstrakty z porostu islandzkiego, lipy i malwy. Substancje śluzowe pochodzące z ekstraktów
roślinnych powlekają jamę ustną i gardło, dzięki czemu chronią je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Dodatkowo
powlekają i osłaniają zakończenia nerwów czuciowych, które wywołują odruch kaszlu i ból gardła, tym samym łagodząc te objawy.
Wyrób medyczny zawiera także hialuronian sodu. który intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną śluzówkę, przynosząc ulgę.

Skład
Woda demineralizowana, ksylitol, wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, wyciąg z lipy, hialuronian sodu, aromat cytrynowy,
chlorek benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna.

Działanie
Wyrób łagodzi objawy związane z kaszlem, chrypką, suchością jamy ustnej, odczuciem bólu i pieczenia w gardle.
Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Larimax* HYDRO jako wspomaganie leczenia różnego typu stanów zapalnych jamy ustnej i
gardła oraz łagodzenia objawów suchości jamy ustnej, suchego kaszlu i chrypki.

Wskazania
Wyrób do stosowania doustnego (na śluzówkę jamy ustnej i gardła).
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 Wyrób medyczny LARIMAX* HYDRO stosuje się w celu nawilżania i powlekania podrażnionej śluzówki jamy ustnej i gardła.
Preparat łagodzi objawy związane z kaszlem, chrypką, suchością jamy ustnej, odczuciem bólu i pieczenia w gardle.
Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego LARIMAX* HYDRO jako wspomaganie leczenia różnego typu stanów zapalnych jamy ustnej
i gardła, łagodzenia objawów suchości jamy ustnej, suchego kaszlu i chrypki.

Wyrób medyczny jest polecany także osobom szczególnie narażonym na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych
(zanieczyszczone powietrze, klimatyzacja) oraz osobom, których praca związana jest z obciążaniem strun głosowych (np. nauczyciele,
śpiewacy).

Sposób użycia wyrobu medycznego
Wyrób jest bezpieczny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 1. roku życia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują przez dłuższy czas należy skonsultować się z lekarzem.
Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z instrukcją używania załączoną do opakowania.
Wyrób do stosowania doustnego (na śluzówkę jamy ustnej i gardło).

Wstrząsnąć przed użyciem.

Preparat rozpylić na tylną ścianę gardła.

Dawkowanie:

Dzieci powyżej 1. roku życia: rozpylić 1-2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła kilka razy dziennie (w miarę potrzeby).
Dorośli: rozpylić 2-3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła kilka razy dziennie (w miarę potrzeby).
Wyrób należy stosować po posiłku.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie należy stosować wyrobu w przypadku występowania nadwrażliwości (alergii) na jakikolwiek składnik wyrobu.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla
dzieci.
Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.
Dla dzieci powyżej 1. roku życia: wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.
Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

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.

Opakowanie:
30ml

Producent
GOFARM
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