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

Cena: 25,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Otrivin to produkt leczniczy do stosowania przy zatkanym nosie, któremu towarzyszy obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.
•Lek ułatwia oddychanie przez nos, zmniejsza ilość wydzieliny.
•Lek zwęża rozszerzone naczynia krwionośne błony śluzowej nosogardła, prowadząc do zmniejszenia przekrwienia i objawów stanu
zapalnego.
•Zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, ułatwia drenaż zatok obocznych nosa i oddychanie przez nos, a także zwiększa odpływ
wydzieliny.
•Działanie preparatu rozpoczyna się po kilku minutach od zastosowania i utrzymuje do 10 h.
•Specjalnie opracowany skład preparatu (formuła nawilżająca) zapobiega wysuszaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

WSKAZANIA:
Nieżyt błony śluzowej nosa spowodowany przeziębieniem lub alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok.
Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego i podczas wziernikowania nosa.

DAWKOWANIE:
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 dawka do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 3 razy na dobę.
Ostatnią dawkę zaleca się zaaplikować bezpośrednio przed snem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

SKŁAD:
Substancją czynną jest: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum).
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1 ml roztworu (aerozolu) zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny,
sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
•nudności,
•ból głowy,
•pieczenie w miejscu pdoania,
•suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
•reakcja uczuleniowa (alergiczna) - swędzenie, wysypka skórna,
•przemijające zaburzenia widzenia,
•przyspieszona lub niemiarowa praca serca.

Stosowanie leku należy przerwać jeśli wystąpią: trudności w oddychaniu, opuchnięcie twarzy, świąd z czerwoną wysypką / pęcherzami.
Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób stosujących lek).

Nie stosować leku Otrivin:
•w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,
•jeśli pacjent w przeszłości miał operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem
opony twardej),
•w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku),
•jeśli pacjent ma znacznie wysuszoną błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa, zanikowe zapalenie błony
śluzowej nosa).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, 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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