
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Nasivin Kids 0,25mg/1ml 10ml
 

Cena: 28,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 mg/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent PROCTER & GAMBLE

Rejestracja

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Nasivin® Kids

Numer 1 na katar u dzieci w Polsce1
• odtyka mały nos i przynosi ulgę w katarze do 12 godzin2
• precyzyjne dawkowanie – delikatna mikromgiełka, jedno naciśnięcie = jedna dawka
• nie zawiera konserwantów
• dla dzieci od 1. do 6. roku życia

1 Poland Medical Prescription Data OTC 2019/Q2; CHC: 01B2 NASAL DECONGESTANTS, Proj. Rx MAT/6/2019, © 2019 IQVIA and its
affiliates. All rights reserved.
2 Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin® Kids z dn. 18.06.2019 r.

Skład i postać farmaceutyczna:

aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 μl zawiera
11,25 μg oksymetazoliny chlorowodorku.

Wskazania do stosowania:

obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Przeciwwskazania:

suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca), nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; w poniższych
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przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie
inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi, zwiększone ciśnienie
śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np.
choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guz chromochłonny nadnerczy, zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność
tarczycy, cukrzyca).

Podmiot odpowiedzialny:

P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy (poprzednio: Merck Selbstmedikation GmbH,
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy). Opracowano na podst. ChPL z dn. 18.06.2019 r. (POL-NAS-1907-0110b)
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