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Acatar Control (Acatar), aerozol do nosa, 0,5mg, 15ml
 

Cena: 23,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać aerozol

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki
1ml roztworu zawiera: substancję czynną: 0,5mg oksymetazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek,
disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona. Jedna
dawka zawiera maksymalnie 0,025mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Działanie
Zastosowana w leku substancja czynna – oksymetazoliny chlorowodorek zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Dodatkowo ogranicza
wytwarzanie wydzieliny, a to wszystko prowadzi do udrożnienia przewodu nosowego i ułatwia swobodne oddychanie. Aerozol Acatar
Control 0,05% działa zmniejszająco na przekrwienie śluzówki nosa, co prowadzi do rozszerzenia i otwarcia przewodów
odprowadzających zatok przynosowych, a także odblokowuje trąbki słuchowe. Lek poprzez usprawnienie procesu usuwania wydzieliny
przyczynia się do wyleczenia zakażenia bakteryjnego. Lecznicze działanie preparatu utrzymuje się do 12 godzin. Płyn po aplikacji nie
wycieka z nosa ani nie spływa do gardła. Opakowanie leku zostało wyposażony w najlepszy na rynku aplikator Pro Opti.3.0, który
dopasowany jest do budowy europejskiego nosa.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Acatar Control 0,05% aerozol wskazany do stosowania w przypadku obrzęku błony śluzowej, który występuje podczas
ostrego zapalenie np. śluzówki nosa, alergicznego zapalenia śluzówki nosa oraz zapalenia zatok przynosowych, a także zapalenia ucha
środkowego i zapalenia trąbki słuchowej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Jedno opakowanie leku powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę.
Należy zużyć w ciągu miesiąca od pierwszego otwarcia.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne składniki pomocnicze zawarte w leku. Nie stosować przy
suchym zapaleniu błony śluzowej nosa, jaskrze z wąskim kątem przesączania, a także u dzieci poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane
Podczas stosowania leku mogą pojawić się objawy niepożądane: często – uczucie pieczenia śluzówki nosa, suchość śluzówki nosa,
kichanie; niezbyt często – kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego oraz przyspieszenie czynności serca (występujące po
miejscowym, donosowym podaniu preparatu); rzadko – niepokój, zmęczenie, bóle głowy, bezsenność.

Dawkowanie 
Stosować wyłącznie donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: aplikować jedną dawkę leku do każdego otworu nosowego,
stosować 2-3 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: aplikować jedną dawkę leku do każdego otworu nosowego, stosować 2 razy na dobę. Nie
nadaje się do długotrwałego stosowania, zaleca się stosować przez 3-5 dni, przy czym 7 dni to maksymalny czas leczenia. Nie
przekraczać zalecanego dziennego dawkowania.
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