Lyomer® C PLUS
Dispositivo médico
Descrição
Solução hipertónica de água do mar
Ideal para a descongestão das fossas nasais

COMPOSIÇÃO
Solução hipertónica de água do mar com sais minerais naturais. Tem um equivalente a 2,363 %
de solução de NaCl (cloreto de sódio). Não tem conservantes.

INDICAÇÕES
Ideal para a lavagem e descongestão das fossas nasais (nariz entupido).
LYOMER® C PLUS alivia os sintomas da congestão nasal e reduz a obstrução das fossas nasais,
bem como fluidifica o muco nasal que causa a congestão nasal. Indicado para bebés, crianças e
adultos.
MECANISMO DE AÇÃO
Frasco pulverizador com gás propulsor (ar), que assegura uma microdifusão suave e contínua.
LYOMER® C PLUS, por ser uma água do mar hipertónica naturalmente concentrada em sais
minerais e oligoelementos, ajuda na descongestão nasal em caso de nariz entupido
(congestão, edema da mucosa nasal, rinite, sinusite, hipersecreções), sendo ideal para a
lavagem do nariz e na diminuição das mucosidades que possam estar a obstruir as fossas
nasais. Assim, diminui a obstrução nasal e previne que a infeção se espalhe. Além disso, o bom
funcionamento dos cílios do nariz vão assegurar uma proteção contra a poluição e infeções.
COMO UTILIZAR
Pulverização prolongada por narina (2 a 3 segundos) 2 a 3 vezes ao dia.
Retire a tampa protetora e segure o frasco; Delicadamente, introduza o aplicador nasal na
narina e incline a cabeça ligeiramente para a frente. Pressione para a pulverização prolongada
por narina (2 a 3 segundos) e repita a operação na outra narina. Deixe a secreção/muco nasal
escorrer e limpe o nariz com um lenço limpo. Para crianças com idade inferior a 6 anos, por
favor consulte o seu médico.
Atenção!
Quando o LYOMER® C PLUS é administrado por uma outra pessoa a idosos, acamados e / ou
portadores de deficiência, devem ser tidas em conta as precauções que a seguir se
apresentam.
O LYOMER® C PLUS pode ser usado em todas as posições e direções. Recomenda-se posicionar
a pessoa de lado, e manter a cabeça ligeiramente inclinada para trás.

PRECAUÇÕES PARTICULARES
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade à água do mar
- Se o frasco estiver danificado, aberto ou perfurado, não o utilize e deite-o fora
imediatamente, pois há o risco de contaminação.
- Por razões de higiene, o adaptador nasal não pode ser utilizado por várias pessoas. Limpar o
adaptador nasal depois de cada utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilize LYOMER® C PLUS se a data de validade indicada na embalagem estiver
ultrapassada.
- Recipiente sob pressão. Proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50 °C.
Não furar ou queimar, mesmo após utilização final.
- Em caso de utilização de outros medicamentos administrados por via nasal, utilize o Lyomer®
C PLUS antes da sua aplicação e não depois.
- Uma sensação de formigueiro ou irritação transitória podem ocorrer no início da utilização.
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