
wyrób medyczny

Dlaczego ważne jest właściwe oczyszczanie noska maluszka podczas infekcji?
Katar wodnisty i gęsty nie tylko utrudnia oddychanie maluszka. Wydzielina z noska zawiera liczne drobno-
ustroje (wirusy i baterie) i może stać się przyczyną rozwoju infekcji i jej rozprzestrzeniania wewnątrz organi-
zmu. Wirusy i bakterie mogą rozmnażać się i wędrować w obrębie dróg oddechowych powodując zapalenie 
gardła, oskrzeli, a nawet ucha środkowego!
Ponieważ noworodki i niemowlęta nie potrafią wydmuchać noska, oczyszczanie i wypłukiwanie wydzieliny 
jest bardzo ważne.

Co to jest ISONASIN septo i jak działa?
ISONASIN SEPTO katar wodnisty i gęsty to roztwór do płukania nosa stosowany przy przeziębieniach i za-
paleniu śluzówki nosa i gardła. Zawiera kompleks upłynniający – chlorek sodu (obecny w wodzie morskiej, 
a w stężeniu 0,9% zwany jest solą fizjologiczną), tymianek znany ze swoich właściwości antybakteryjnych oraz
jony miedzi pomagające usuwać bakterie oraz zapobiegać ich namnażaniu.
Płukanie preparatem ISONASIN septo pozwala na:
- zmniejszenie niedrożności nosa
- usunięcie śluzu oraz czynników powodujących infekcje
- zmniejszenie objawów związanych z przeziębieniem – dzięki zawartości miedzi.
Dzięki temu ISONASIN septo pomaga usprawnić oddychanie i przyspiesza ustępowanie infekcji.

Czy każdy preparat do płukania noska noworodków, niemowląt i dzieci jest 
tak samo bezpieczny?
Oczyszczając nosek z użyciem sprayu istnieje ryzyko uszkodzenia noska przez końcówkę aplikatora lub ciśnie-
nie wody wyrzucanej z pojemnika. Dlatego roztwory takie jak ISONASIN septo są bezpieczniejsze dla noska 
maluszka.

Jakie zalety ma ISONASIN septo  
w postaci plastikowych ampu-
łek?
ISONASIN septo jest przygotowa-
ny w postaci jednorazowych plastiko-
wych ampułek, aby ułatwić bezpieczne 
i higieniczne płukanie noska maluszka. 
Ampułka ISONASIN septo jest wygodna 
w użyciu nawet podczas spaceru lub w po-
dróży.

ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty
Niezbędny w każdej apteczce roztwór do płukania nosa przy przeziębieniu 

i zapaleniu błony śluzowej. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

roztwór do płukania nosa
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Zobacz film: jak stosować ISONASIN septo: www.isonasin.pl

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi

Porady dotyczące stosowania ISONASIN septo:
Preparat ISONASIN septo należy stosować przed podaniem leku, a nie po jego podaniu - dotyczy  leczenia 
z aplikacją donosową z użyciem preparatów leczniczych. Otwarta ampułka jest narażona na zanieczyszczenie 
drobnoustrojami. Przechowywać z dala od źródła światła i nadmiernej temperatury. Ampułka JEDNORAZO-
WEGO UŻYTKU. NIE WSTRZYKIWAĆ. NIE UŻYWAĆ tej samej ampułki dla kilku osób. NIE UŻYWAĆ do oczu.

Instrukcja użycia do nosa ISONASIN septo:


