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Otrivin Regeneracja aer.donosa,roztwór (1m
 

Cena: 29,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Produkt leczniczy Otrivin Regeneracja zawiera substancje czynne: deksopantenol oraz chlorowodorek ksylometazoliny. Lek działa
miejscowo. Pomaga zmniejszyć przekrwienie błon śluzowych nosa. Wskazany do stosowania w zapaleniu zatok, katarze siennym i
alergicznym, a także w trakcie przeziębienia.

Wskazania:
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, zapalenia zatok.

Działanie:
Lek działający miejscowo, zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.

Skład:
•1 ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1 mg, deksopantenol 5 mg.
•Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja.

Zalecane stosowanie:
Lek Otrivin Regeneracja zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.
Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

•Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
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Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego. Stosowanie leku przez długi okres może skutkować
nasileniem objawów blokady nosa. Nie stosować dłużej niż przez 5-7 dni.

Możliwe działania niepożądane:
Otrivin Regeneracja może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one
wystąpią.

Ważne informacje:
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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