Nebu dose isotonic to 0,9% rozt wór
soli, dostępny w postaci jednorazowych
ampułek, nie zawierający konserwantów.
Preparat przeznaczony jest do nebulizacji. Działanie preparatu polega na wykorzystaniu różnych mechanizmów ułatwiających usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych, poprawiając w ten sposób komfort oddychania poprzez:
• rozbijanie wiązań jonowych w żelu
śluzowym, zmniejszając w ten sposób
poziom lepkości i elast yczności w ydzieliny
• absor pc ję wody z b łony ś luzowej
oraz podśluzowej, tym samym zmniejszając obrzęk ścian dróg oddecho wych
• wywołanie odruchu kaszlu i wykrztuszanie w ydzieliny, co może pomóc
usunąć śluz z oskrzeli, prowadząc do
udrożnienia dróg oddechowych
Preparat przeznaczony jest również do
codziennego stosowania w celu higieny
oczu i nosa.
WSKAZANIA
Głównymi wskazaniami do stosowania
Nebu dose isotonic są:
• Terapia inhalacyjna:
jest wskazany dla pacjentów w każdym
wieku, w szczególności cierpiących na
zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowisc ydozę oraz

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
(POChP). Preparat może być również
stosowany jako rozpuszczalnik dla
produktów leczniczych przeznaczonych do inhalacji.
• Płukanie i przemywanie oczu:
z m n i e j s z a d y s ko m f o r t w y wo ł a ny
przez niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie oraz suche, zanieczyszczone i zadymione powietrze.
• Płukanie i ocz yszczanie nosa:
przynosi ulgę w przypadku suchości
lub nieżytu nosa.
SPOSÓB UŻYCIA
Terapia inhalacyjna. Może być stosowany z dowolnym rodzajem nebulizatora.
Roztwór należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do produktu do inhalacji.
Używać 4 ml lub 5 ml roztworu w terapii
wziewnej zgodnie z zaleceniem lekarza.
Higiena oczu: do zakraplania, przemywania lub płukania. Roztwór może
być stosowany na powierzchnię oka po
nałożeniu soczewek kontaktowych. Delikatnie nacisnąć ampułkę, aby zakroplić
kilka kropli roz t woru na powierzchnię
oka. Powtarzać tyle razy, ile potrzeba.
Należy odczekać 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego preparatu
do oczu.

Higiena nosa: do płukania i oczyszczania suchego lub zatkanego nosa.
Odc hylić głowę do t yłu. Wprowadzić
ostrożnie końcówkę ampułki do otworu
nosowego i delikatnie nacisnąć, zakraplając kilka kropli. Powtórzyć ten sam proces
w drugim otworze nosowym. Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu
śluzu i wytrzeć nadmiar płynu. Używać
tyle razy, ile potrzeba. Nie wydmuchiwać
nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu.
W przypadku niemowląt aplikować preparat przy użyciu jak najmniejszej siły celem uniknięcia jakichkolwiek powikłań
w uchu środkowym.

SKŁAD
Sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%.
OPAKOWANIE
Opakowanie zawiera 100 ampułek po
5ml.
WYTWÓRCA
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DYSTRYBUTOR

PR ZE C H OW Y WA N I E I Ś RO D K I
OSTROŻNOŚCI
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
• Ten produkt nie zawiera konserwantów. Ze względu na ryzyko szybkiego
rozwoju skażenia bakteryjnego, nie
należ y uż y wać ampułki, k tóra jest
otworzona lub uszkodzona.
• Nie stosować razem z innymi lekami,
chyba, że po wcześniejszej konsultacji
z lekarzem.
• U bardzo wrażliwych pacjentów podawanie preparatu powinno odbywać się zgodnie ze wskazaniami lekarza, ponieważ może być konieczne
wcześniejsze podanie leku rozszerzającego oskrzela.
• W przypadku skurczów oskrzelików
lub uporczywego kaszlu należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
• Nie używać produktu po upływie terminu ważności.
• Nie używać, jeśli ampułka jest uszkodzona.
• Do bezpośredniego użycia. Jedna ampułka może być używana tylko przez
jedną osobę.
• Tej samej ampułki nie należy używać
jednocześnie do oczu i nozdrzy.
• Nie stosować do iniekcji.
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wytwórca
wyrób sterylny,
przetwarzany aseptycznie
wyrób medyczny z numerem

0123 jednostki notyfikowanej

do jednorazowego użycia
należy postępować zgodnie
z instrukcją
nie stosować do iniekcji
numer partii
termin ważności

