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Nasic aer.donosa (0,1mg+5mg)/daw. 10ml
 

Cena: 19,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa

Producent CASSELLA-MED GMBH KOLN

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Lek Nasic jest stosowany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej
operacji nosa - dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa.

Działanie:
lek zawiera dwie substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorek i deksopantenol. Ksylometazolina obkurcza naczynia krwionośne,
co prowadzi do zmniejszenia obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia
oddychanie przez nos pacjentom, u których występują objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia i po
przebytej operacji nosa. Deksopantenol jest pochodną kwasu pantotenowego, witaminy przyspieszającej gojenie się ran i biorącej udział
w procesie regeneracji błon śluzowych.

Sposób użycia: 
Nasic jest przeznaczony do stosowania donosowego. Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: po 1 dawce leku do każdego otworu
nosowego, w razie konieczności do 3 razy na dobę. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości i reakcji pacjenta na lek. Nie należy
stosować leku nasic dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz wyraźnie zalecił kontynuowanie stosowania. Ponowne stosowanie powinno
nastąpić dopiero po kilkudniowej przerwie.

Skład:
10g roztworu zawiera: chlorowodorku ksylometazoliny 10mg oraz deksopantenolu 500mg. 1 dawka aerozolu do nosa (0,1ml roztworu,
co odpowiada 0,10g) zawiera ksylometazoliny chlorowodorku 0,1mg i deksopantenolu 5mg. Pozostałe składniki leku to:
benzalkoniowego chlorku roztwór (0,02mg na aerozol), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny (Eur.Ph), woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania: 
nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat; jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazoliny chlorowodorek,
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deksopantenol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku; jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa z
tworzeniem się strupów tzn. zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca), po chirurgicznym usunięciu przysadki mózgowej
przez nos (przezklinowe wycięcie przysadki) i po innych zabiegach chirurgicznych odsłaniających oponę (oponę twardą). Lek Nasic
zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze stwierdzoną
nadwrażliwością na tę substancję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku nasic w przypadku: przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory
MAO) lub innych leków, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi; zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
szczególnie gdy u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania; ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego (np. choroby
niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego); choroby serca (np. zespołu długiego odstępu QT); guza chromochłonnego (guza rdzenia
nadnerczy); chorób metabolicznych (np. nadczynności tarczycy, cukrzycy); uczulenia na substancje sympatykomimetyczne;
zastosowanie leku u osób z takim uczuleniem może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i
podwyższone ciśnienie tętnicze; zaburzenia metabolicznego zwanego porfirią; łagodnego przerostu prostaty (rozrost gruczołu
krokowego). Z powodu niebezpieczeństwa zaniku błony śluzowej nosa, stosowanie produktu w przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa
powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.

Interakcje z innymi lekami: 
należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować. Jednoczesne stosowanie leku nasic z lekami stosowanymi w depresji (inhibitory monoaminooksydazy
(MAO-I typu tranylcyprominy) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), jak również z lekami zwiększającymi ciśnienie może
powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi jako wynik działania na układ sercowo-naczyniowy.

Ciąża i karmienie piersią: 
jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. Badania dotyczące wpływu leku na rozwój płodu są niewystarczające,
dlatego leku Nasic nie należy stosować u kobiet w ciąży. Nie wiadomo czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki,
dlatego leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: 
jeśli lek Nasic jest stosowany zgodnie zaleceniami wówczas nie przewiduje się negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
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