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Nasivin Baby (Nasivin soft 0,01%) krop.don
 

Cena: 22,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać krop.do nosa

Producent MERCK SELBSTMEDICATION GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym
zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Skład:

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze: Kwas cytrynowy jednowodny, Sodu cytrynian, Glicerol 85%, Woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Preparat Nasivin soft 0,01% jest przeznaczony do podawania donosowego.
Niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia do ukończenia 1. roku życia:
wkraplać po 1 do 2 kropli Nasivin soft 0,01% do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Ponieważ butelka z kroplomierzem musi być podczas zakrapiania trzymana denkiem do góry,
podawanie preparatu Nasivin soft 0,01% jest możliwe tylko wtedy, gdy głowa dziecka jest odchylona
do tyłu.

Kropli do nosa zawierających oksymetazolinę, nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.
Ponowne leczenie preparatem można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
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Przeciwwskazania:

Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca).
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym
rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:

Leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą
zwiększać ciśnienie krwi;

zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem
przesączania;

ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie
tętnicze);

guz chromochłonny nadnerczy;

zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej
nosa (przekrwienia reaktywnego).

Przedłużone lub częste stosowanie oksymetazoliny, jak również stosowanie w dawkach większych niż
zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej
nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania
leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Zaburzenia układu nerwowego. Rzadko: Zaburzenia serca i naczyń

Niezbyt często przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym
(donosowym) stosowaniu preparatu.

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