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Vicks Sinex, Aloes Eukaliptus, aerozol do nosa, 15ml
 

Cena: 28,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Vicks Sinex, Aloes Eukaliptus, aerozol do nosa, 15ml

Miejscowe łagodzenie objawów niedrożności nosa, na przykład towarzyszących zapaleniu błony śluzowej nosa lub zapaleniu zatok.
Krótkotrwałe leczenie objawów niedrożności nosa w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa.

Skład:
0,5 mg/ml oksymetazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: Sorbitol (E 420), Sodu cytrynian dwuwodny (do wyrównania pH)
(E 331), Tyloksapol, Chlorheksydyny diglukonian, roztwór, Kwas cytrynowy bezwodny (do wyrównania pH) (E 330), Suchy wyciąg z
aloesu, Benzalkoniowy chlorek, roztwór, L-Mentol, Acesulfam potasowy (E 950), Cyneol, L-Karwon, Disodu edetynian, Sodu wodorotlenek
(do wyrównania pH), Woda oczyszczona.

Działanie:
Oksymetazolina jest bezpośrednio działającą aminą sympatykomimetyczną. Działa na receptory alfa-
adrenergiczne w naczyniach błony śluzowej nosa zwężając je i zmniejszając przekrwienie.
Działanie leku występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje do 6-8 godzin.

Dawkowanie i sposób podawania:
Droga podania: podanie donosowe.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego
maksymalnie 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3
razy na dobę. Produktu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 7 dni.

Przeciwwskazania:
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Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować:
u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub którzy przyjmowali
inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni.
u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie powinien
być stosowany u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii.
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
w razie nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
w razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony
śluzowej nosa.
u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, 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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