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Larimax T spray 20 ml
 

Cena: 30,98 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 ml (butelka)

Postać spray

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Nazwa: Larimax T spray
Opakowanie:  20ml
Skład:  Zawartość (w 1 ml spray'u):

Ol. Calendulae 0,08 ml
Ol. Hippophaes 0,10 ml
Substancje dodatkowe: olejek bergamotowy (substancja zapachowa), olej roślinny
Działanie: Pokrywa uszkodzoną lub podrażnioną błonę śluzową - zmniejszając uczucie drapania i łagodząc ból. Zawarte w LARIMAX T
spray substancje przyspieszają proces gojenia uszkodzonej błony śluzowej i ułatwiają przetykanie.
Wskazania:  LARIMAX T spray stosuje się w leczeniu stanów zapalnych oraz nieżytach błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
Stosuje się go również w leczeniu zadrapań skóry, ran, oparzeń oraz pielęgnacji jamy ustnej i gardła.
LARIMAX T może być stosowany u dzieci powyżej 2 roku życia.
Przeciwwskazania:  Nie należy używać LARIMAX T spray w następujących przypadkach:

jeśli wiadomo, że występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
w przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników, należy używać wyrobu medycznego pod nadzorem
lekarza lub zaprzestać jego stosowania.
Uwagi:  Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem LARIMAX T powinny skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sposób użycia: Stosowanie
2-3 razy dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Przekręcić końcówkę rozpylacza pod kątem od 45° do 90°.
Umieścić końcówkę rozpylacza w jamie ustnej bądź skierować na obszar zmian skórnych.
Nacisnąć 2-3 razy końcówkę rozpylacza i rozpylić LARIMAX T spray (w ten sposób aplikowane jest około 250 mg substancji czynnej).
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Status:  wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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