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Allergodil aer do nosa 1mg/1ml 10ml
 

Cena: 35,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa

Producent MEDA PHARMA GMBH & CO.KG

Rejestracja

Substancja
czynna

Azelastinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: MYLAN

 

ILOŚĆ: 10ml

OPIS PODSTAWOWY:

Allergodil to aerozol do nosa.

DZIAŁANIE: 

Lek działa przeciwalergicznie.

WSKAZANIA:

Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

DAWKOWANIE:

1 dawkę leku rozpylić do każdego nozdrza 2 razy dziennie (rano i wieczorem).
Aerozol do nosa należy podawać za pomocą aplikatora, trzymając głowę w pozycji pionowej. Zwykle stosuje się po jednej dawce do
każdego otworu nosowego, 2 razy na dobę (co odpowiada 0,56 mg chlorowodorku azelastyny na dobę). Lek ten może być stosowany aż
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do ustąpienia objawów.

SKŁAD:

10ml roztworu zawiera: substancję czynną: azelastyny chlorowodorek 10mg. Jedna dawka tj. 0,14ml (jednorazowe naciśnięcie
aplikatora) zawiera 0,14mg chlorowodorku azelastyny. Substancje pomocnicze: hypromeloza, disodu edetynian, kwas cytrynowy
bezwodny, sodu wodorofosoran dwunastowodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

OSTRZEŻENIA: 

Przed zastosowaniem w ciąży oraz okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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