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Otrivin Katar i Zatoki 1 mg/ 1 ml, aerozol do nosa, 10 ml
 

Cena: 24,60 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10ml

Postać aerozol do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu
przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.

Działanie

Udrożnienie nosa i ulga w leczeniu górnych dróg oddechowych
Zmniejszenie obrzędu i przekrwienia błony śluzowej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:1 dawka leku do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę
do każdego otworu nosowego.

Skład
Substancją czynną leku Otrivin Katar i Zatoki jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol,
cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Przebyta operacja wykonana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej
(operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).
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Jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku).
Jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie
błony śluzowej nosa).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni
dzień podanego miesiąca.
W temperaturze poniżej 25ºC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aerozol do nosa przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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