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Septanazal dla dorosłych, aerozol do nosa, 10ml
 

Cena: 10,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 poj.a 10ml

Postać aerozol

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Septanazal dla dorosłych, aerozol do nosa, 10ml

Lek Septanazal dla dorosłych aerozol do nosa zawiera ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.

Skład
Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.
Jedna dawka aerozolu do nosa zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Zalecana dawka Septanazal dla dorosłych to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie
potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej.

Zalecana dawka leku Septanazal dla dorosłych u dzieci powyżej 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do
trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie.

Działanie
Chlorowodorek ksylometazoliny ma działanie obkurczające naczynia krwionośne nosa i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość
wydzieliny. W ten sposób łagodzi uczucie zatkanego nosa. Deksopantenol jest pochodną witaminy, kwasu pantotenowego,
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posiadającego właściwości wspomagania gojenia się ran oraz ochronne nabłonka błony śluzowej nosa.

Wskazania
Septanazal dla dorosłych jest wskazany:

w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa oraz w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa,
w leczeniu niealergicznego zapalenia błony śluzowej (naczynioruchowego nieżytu nosa),
w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.
Septanazal dla dorosłych jest wskazany dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.
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