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BLOXIN żel do jamy ustnej w spray`u, 20 ml
 

cena: 25,49 PLN

Opis słownikowy

Postać żel

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Zastosowanie ochrona przed wirusami

Opis produktu
 

BLOXIN to wyrób medyczny, przeznaczony do codziennej ochrony przed infekcjami wirusowymi, a także walki z aktywnym zakażeniem
wirusowym.

BLOXIN żel do jamy ustnej - działanie:

ochrona przed wnikaniem i rozprzestrzenianiem się wirusów - blokuje wnikanie wirusów do komórek, a w konsekwencji chroni
przed wysoce zakaźnymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych (grypą i przeziębieniem, wywołanymi wirusem
grypy i koronawirusami oraz przed COVID-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2)
ochrona przed rozprzestrzenianiem się wirusa (przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych
bezobjawowych na inne osoby)
łagodzenie objawów infekcji i wspomaganie leczenia - blokuje namnażanie się wirusów, a tym samym przeciwdziała pojawieniu
się objawów choroby
skrócenie czasu trwania choroby wywołanej przez infekcję bakteryjną lub wirusową gardła i migdałków
łagodzenie suchego kaszlu, tzw. kaszlu odruchowego
zmniejszenie bólu gardła poprzez działanie nawilżające

BLOXIN żel do jamy ustnej - wskazania:

profilaktyka i walka z infekcją wirusową

BLOXIN żel do jamy ustnej - skład:

jota-karagen, hialuronian sodu, ektoina; substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas cytrynowy, wodorofosforan sodu, fosforan
sodu, woda oraz substancje konserwujące

BLOXIN żel do jamy ustnej w - dawkowanie:
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można stosować kilka razy dziennie, zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, u dorosłych oraz u dzieci po pierwszym roku życia.
Zalecana dawka to 1 do 2 dawek żelu na język w odstępach 4-5 godzin między aplikacjami. Działanie ochronne zaczyna się natychmiast
po aplikacji.

BLOXIN żel do jamy ustnej - przeciwwskazania:

uczulenie na zawarte w wyrobie medycznym składniki
nie stosować, jeśli po zastosowaniu produktu wystąpią objawy swędzenia lub pieczenia, co może świadczyć o uczuleniu na
składniki wyrobu medycznego (zaprzestać stosowania wyrobu),
unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka.
nie stosować z innymi preparatami doustnymi bez konsultacji z lekarzem
nie stosować po upływie terminu ważności.
nie używać, jeśli przed pierwszym otworzeniem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone
nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
w przypadku nasilenia objawów suchości i podrażnienia błony śluzowej nosa należy skontaktować się z lekarzem specjalistą
produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego. W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór
rodzica/opiekuna.
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