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Otrivin 0,05% aer.do nosa 0,5 mg/1ml 10 ml
 

Cena: 26,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Otrivin krople dla dzieci to lek w postaci aerozolu do nosa, odpowiedni do stosowania u dzieci od 2. do 11. roku życia. Substancją czynną
leku jest chlorowodorek ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum).

Skład
1 ml roztworu zawiera:
substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum) 0,5 mg,
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny,
sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Wskazania
Lek Otrivin krople dla dzieci stosuje się u dzieci od 2. do 1. roku życia:
•w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu: przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa, zapalenia zatok,
•w celu ułatwienia odpływu wydzieliny ze zmienionych zapalnie zatok przynosowych,
•wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego (w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej),
•w celu ułatwienia wziernikowania nosa (badania jamy nosowej).

Działanie
Szybka i długotrwała ulga przy zatkanym nosie.

Dawkowanie
Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:, 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, 1-2 razy na dobę (co 8-10 godzin), pod nadzorem
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dorosłych.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, 2-3 razy na dobę, pod nadzorem dorosłych.
Nie stosować częściej niż 3 razy na dobę.
W celu uniknięcia rozpowszechniania się zakażenia, jedno opakowanie leku Otrivin dla dzieci można stosować tylko u jednego pacjenta.

Leku Otrivin dla dzieci nie należy podawać dzieciom poniżej 2. roku życia. U dzieci w wieku 2-11 lat stosować pod nadzorem
odpowiedzialnych osób dorosłych. Ostatnią dobową dawkę leku zaleca się przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać. Nie
stosować leku dłużej niż przez 10 dni.

Przeciwwskazania
•Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
•Jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku).
•Bardzo sucha błona śluzowa nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).
•Nie podawać po operacji wykonywanej przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacji przebiegającej z odsłonięciem opony twardej.
•Nie podawać leku dzieciom poniżej 2. roku życia.

Działania niepożądane
Lek Otrivin dla dzieci, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Otrivin dla dzieci i od razu zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi dowolny z następujących
objawów niepożądanych: trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, świąd z czerwoną wysypką
lub pęcherzami.
Objawy te, występujące bardzo rzadko, mogą być objawami niebezpiecznej reakcji alergicznej.
Jeżeli wystąpią dowolne objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania,
należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty.
Ze względu na interakcje z tego rodzaju lekami, nie należy stosować leku Otrivin dla dzieci równocześnie z niektórymi lekami
przeciwdepresyjnymi:
inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), również w ciągu 14. dni od zaprzestania brania tych leków, trój- i czteropierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych.

UWAGA!
Przed przyjęciem leku zapoznaj się z treścią ulotki bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek przyjmowany w niewłaściwy
sposób zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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