
Sól fizjologiczna 
 
 

KIN sól fizjologiczna 30 amp. x 5ml 
 
Wskazania do stosowania 

 Do zakraplania oczu, łagodzi warunki środowiskowe  
(klimatyzacja, suche powietrze, narażenie na dym). 

 Do nawadniania nosa. 
 Łagodzi objawy przekrwienia błony śluzowej nosa. 
 Do płukania wszystkich typów soczewek kontaktowych. 
 Zapobiega odwodnieniu hydrofilowych soczewek. 
 Rozpuszcza tabletki enzymatyczne. 

 

Zalety 

 Pojedyncze dawki 

 Nie zawiera środków konserwujących 

 Nie zawiera środków buforujących 

 Przystosowany do wrażliwych oczu i nozdrzy 
 

Sposób użycia 

 Za pomocą czystych rąk oddziel jedną ampułkę i otwórz ją przekręcając koocówkę, unikając kontaktu z 
otworem. 

 Bezpośrednie stosowanie do oczu: nacisnąd delikatnie na ampułkę w celu umożliwienia wlania roztworu soli 
fizjologicznej KIN na powierzchnię oka, tyle razy ile jest to wymagane. 

 Czyszczenie powiek: namoczyd sterylną gazę roztworem soli fizjologicznej KIN i przetrzed bądź przyłożyd na 
chwilę. 

 Bezpośrednie stosownie do nosa: przechyl głowę do tyłu, wsuo koocówkę ampułki do nozdrza i delikatnie 
naciśnij ampułkę. Powtórz procedurę w drugim nozdrzu. Wyprostuj głowę aby umożliwid odpływ wydzieliny. 
Zetrzyj nadmiar. Unikaj dmuchania nosa mocno przez przynajmniej 10 minut po wkropleniu. W przypadku 
niemowląt używaj produktu przy jak najmniejszym nacisku, aby uniknąd ryzyka zanieczyszczenia ucha 
środkowego.  

 Czyszczenie soczewek: płukanie- po procesie czyszczenia albo kiedy to konieczne, weź soczewkę na dłoo, 
dodaj roztwór i delikatnie pocieraj soczewkę palcami. 

 Rozpuszczenie tabletek enzymatycznych: postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tabletek 
enzymatycznych. 
 

Środki ostrożności 

 Trzymad z dala od dzieci.  

 Po otwarciu ampułki użyd natychmiast i resztkę wyrzud, aby uniknąd ryzyka zanieczyszczenia i przyczyny  
infekcji. 

 Nie używad tej samej ampułki przez więcej niż jedna osobę.  

 Nie używad tej samej ampułki do obu nozdrzy i oczu.  

 Nie używad produktu po dacie ważności. 

 Nie używad uszkodzonej ampułki.   

 W przypadku podrażnienia oczu lub nosa, skonsultowad się ze specjalistą. 

 Przechowywad w temperaturze poniżej 25°C. 
 

Skład 

 0,9 % chlorku sodu, roztwór sterylny  
 

Przeciwwskazania 

 Brak przeciwwskazao 
 

Opakowanie 

 Ampułki, 30 szt. x 5 ml 
 
 

Producent Laboratorios KIN 
Dystrybutor BARTEX, www.kin.com.pl 


