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OTRIVIN ALLERGY aer.do nosa * 15 ml.
 

Cena: 24,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg) to preparat w postaci aerozolu przeznaczony do stosowania na błonę śluzową nosa. W szybki
sposób zmniejsza jej przekrwienie, udrożniając nos i ułatwiając oddychanie.

Skład
1 ml roztworu zawiera:
substancje czynne: fenylefrynę 2,5 mg; dimetyndenu maleinian 0,25 mg;
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek
lawendowy deterpenowany, wodę oczyszczoną.

Wskazania
Lek Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/ ml aerozol do nosa stosuje się u dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych:
•w leczeniu objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa,
sezonowego i niesezonowego •zapalenia błony śluzowej nosa,
•wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok i w zapaleniu ucha środkowego,
•w pielęgnacji przed- i pooperacyjnej w chirurgii nosa.

Działanie
Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.
Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę: ostatnią dawkę zaleca się
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przyjmować krótko przed snem.

Sposób podania:
zdejmij nasadkę ochronną, naciśnij pompkę kilka razu do zadziałania dozownika. Umieść końcówkę dozownika w otworze nosowym,
naciśnij pompkę i wyjmij ją z otworu nosowego bez zwalniania nacisku. Właściwe rozpylenie wykonywane jest w trakcie niewielkiego
wdechu przez nos. Po użyciu nałóż nasadkę ochronną.

Aerozol Otrivin Allergy należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego). Lek należy stosować po dokładnym
oczyszczeniu nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania
•Uczulenie na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
•Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów).
•Przyjmowanie obecnie inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmowanie tych leków w ciągu
ostatnich 14 dni.
•Jaskra z wąskim kątem przesączania.
•Wiek poniżej 6 lat.
•Ciąża i laktacja.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Otrivin Allergy bez recepty może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku aerozol do nosa Otrivin Allergy należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował
ostatnio następujące leki: inhibitory monoaminooksydazy, leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina), leki stosowane w
nadciśnieniu tętniczym (takie jak propranolol, atenolol, metoprolol).

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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