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Otrivin Menthol aer.do nosa
 

Cena: 29,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 but.a 10ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Substancją czynną leku Otrivin Menthol jest ksylometazoliny chlorowodorek. Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem
zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie. Lek zawiera także
substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu. Działanie leku Otrivin Menthol
rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin. Otrivin Menthol jest wskazany do stosowania u dorosłych i
młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących.

WSKAZANIA:
Lek Otrivin Menthol stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru
siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-
gardłowej, lek może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Menthol ułatwia wziernikowanie nosa
(badanie jamy nosowej).

DAWKOWANIE:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do
każdego otworu nosowego.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
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się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

SKŁAD:
•Substancją czynną leku Otrivin Menthol jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny
chlorowodorku.

•Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian,
lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany), woda
oczyszczona.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Otrivin Menthol i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych
objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:
•trudności w oddychaniu lub przełykaniu ,opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami
Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).
•Często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób stosujących lek): suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie,
nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania. Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek):
krwawienie z nosa.
•Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie),
przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca.

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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