ZASTOSOWANIE
NEBU-dose ISOTONIC to 0,9% roztwór soli
fizjologicznej w postaci pojedynczych ampułek, bez konserwantów. Działanie preparatu
podczas nebulizacji polega na wykorzystaniu
różnych mechanizmów ułatwiających usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych, poprawiając komfort oddychania, tj.:
• rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lekkość
i elastyczność wydzieliny,
• absorpcja wody z błony śluzowej i podśluzowej, co ogranicza obrzęk ścian dróg
oddechowych,
• pobudzanie odruchu kaszlu i wykrztuszanie jako mechanizmów wspomagających
usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg
oddechowych.
W przypadku stosowania w celu zakraplania
oczu, płukania nosa i oczyszczania ran preparat działa na zasadzie sił mechanicznych.

Głównymi wskazaniami do stosowania
NEBU-dose ISOTONIC są:
• Terapia inhalacyjna: roztwór jest wskazany dla pacjentów w każdym wieku,
w szczególności cierpiących na zapalenie
oskrzelików, ostre zapalenie oraz przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat
może być również stosowany jako nośnik dla
innych leków przeznaczonych do inhalacji.
• Zakraplanie i przemywanie oczu:
zmniejsza dyskomfort wywołany niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, takimi
jak klimatyzowane/ogrzewane pomieszczenia, suche, zadymione otoczenie itp.
• Płukanie i oczyszczanie nosa: objawowe łagodzenie kataru (nieżytu nosa).
• Oczyszczanie ran: preparat ułatwia usuwanie tkanki martwiczej z rany, co umożliwia ograniczenie liczby drobnoustrojów
w jej łożysku.
SKŁAD
Jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%.

SPOSÓB UŻYCIA
Terapia inhalacyjna: preparat może być
podawany przy użyciu dowolnego rodzaju
nebulizatora. Zaleca się przestrzegania instrukcji użytkowania określonych przez producenta urządzenia. Do jednorazowej inhalacji i używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie
z zaleceniami lekarza.
Zastosowanie do oczu: roztwór może być
stosowany na powierzchnię oka w obecności
soczewek kontaktowych. Delikatnie nacisnąć
ampułkę, aby zakropić kilka kropli roztworu
NEBU-dose ISOTONIC na powierzchnię oka.
Używać tak często, jak to konieczne.
Zastosowanie do nosa: odchylić głowę
do tyłu. Wprowadzić końcówkę ampułki do
otworu nosowego i delikatnie ją nacisnąć.
Powtórzyć czynność w drugim otworze nosowym. Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu śluzu i wytrzeć nadmiar płynu.
Używać tak często, jak to konieczne. Nie
wydmuchiwać nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu. W przypadku niemowląt
preparat aplikować przy użyciu jak najmniejszej siły nacisku na ampułkę, aby uniknąć ryzyka powikłań w uchu środkowym.
Oczyszczanie ran: wykorzystać zawartość
ampułki do dokładnego przemycia rany, unikając dotykania jej powierzchni.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
• Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25oC.
• Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu Ampułki należy natychmiast zużyć
jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.

• Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
• U pacjentów bardzo wrażliwych preparat
należy podawać zgodnie z zaleceniami
lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności
może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
• W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie
preparatu i skonsultować się z lekarzem.
• Nie stosować po upływie terminu ważności.
• Nie stosować w przypadku uszkodzenia
ampułki.
• Preparat przeznaczony do bezpośredniego
użycia; jedna ampułka może być używana
tylko przez jedną osobę.
• Nie należy wykorzystywać tej samej ampułki jednocześnie do zakraplania oczu i irygacji nosa.
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