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Otrivin ipra MAX aer.donosa (0,5mg+0,6mg)/
 

Cena: 29,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Działanie i zastosowanie:
Otrivin Ipra Max to produkt leczniczy, który zwęża naczynia krwionośne znajdujące się w błonie śluzowej nosa, czego efektem jest
łatwiejsze i swobodniejsze oddychanie oraz mniejsze przekrwienie błony. Ipratropiowy bromek zmniejsza ilość wydzieliny z nosa -
zmniejsza katar.

Wskazaniem do stosowania jest leczenie objawowe wodnistego kataru i przekrwienia błony śluzowej nosa, które towarzyszą
przeziębieniu.

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

Dorośli: 1 dawka do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi aplikacjami do nosa, należy zachować
6-godzinny odstęp czasu.

Lek do stosowania donosowego.
Nie stosować leku dłużej niż 7 dni.
Nie stosować częściej niż co 6 godzin oraz nie więcej niż 3 razy na dobę.

Skład:
Substancje czynne: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum) i ipratropiowy bromek (Ipratropii bromidum).
1 ml leku zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, glicerol 85%, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.
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Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku:
* u dzieci w wieku poniżej 18 lat,
* w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na chlorowodorek ksylometazoliny lub bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,
* jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę,
* jeśli pacjent miał usuwany gruczoł przysadkowy podczas operacji wykonywanej przez nos,
* jeśli pacjent miał operację mózgu przeprowadzoną przez nos lub jamę ustną,
* jeśli u pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w oku),
* jeśli pacjent ma bardzo suchą błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
•Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa.
•Często (u 1 do 10 na 100 osób): zaburzenia smaku, suchość błony śluzowej jamy ustnej, dyskomfort w nosie, przerwienie błony
śluzowej nosa, ból nosa, suchość i podrażnienei gardła.
•Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób): zmienione czucie zapachu, podrażnienie oczu, suchość oczu, dyskomfort, zmęczenie,
kichanie, ból gardła, kaszel, chrypka, zawroty głowy, drżenie, nudności, rozstrój żołądka.
•Rzadko występujące (u 1 do 10 na 10 000 osób): katar.
•Częstość nieznana: uczucie dyskomfortu w okolicy nosa, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, nieregularne tętno, pokrzywka,
wysypka, zaburzenia ostrości wzroku, rozszerzenie źrenic, trudności w opróżnianiu pęcherza.

Informacje dodatkowe:
Podczas stosowania leku, zgłaszano zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie i rozszerzenie źrenic), zawroty głowy i zmęczenie,
czyli objawy mogące mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i zdolność obsługiwania maszyn.
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