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Otrivin aer 0,5mg/1ml 10ml
 

Cena: 26,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT:  NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

ILOŚĆ:  10 ml

 

Otrivin 0,05% aer.do nosa 0,5 mg/1ml 10 ml  obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej, jej obrzęk oraz ilość
wydzieliny. Pacjentom cierpiącym z powodu niedrożności nosa, ułatwia oddychanie przez nos. Specjalny skład preparatu (formuła
nawilżająca) zapobiega wysuszaniu i podrażnieniu błony śluzowej

 

 

DZIAŁANIE:

Działanie: Otrivin® jest  działającym miejscowo środkiem, który poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza przekrwienie
błony śluzowej, jej obrzęk oraz ilość wydzieliny. Pacjentom cierpiącym z powodu niedrożności nosa, ułatwia oddychanie przez nos. 

WSKAZANIA:

Jest używany w przypadkach nadmiernego przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w przebiegu przeziębienia, kataru
siennego, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok. W tych przypadkach Otrivin®  odblokowuje zatkany nos i umożliwia łatwiejsze
oddychanie. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej nosogardła Otrivin® może być również stosowany wspomagająco w
zapaleniach uszu. Może być także zalecany przez lekarza przed badaniem jamy nosowej.
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DAWKOWANIE:

Otrivin® 0,05% krople do nosa, roztwór oraz aerozol do nosa, roztwór - niemowlęta i dzieci do 6. roku życia (pod nadzorem dorosłych): n1
lub 2 krople roztworu lub 1 dawka z aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy dziennie (co 8 - 10 godzin); nie przekraczać
całkowitej dawki trzech podań dziennie do obu otworów nosowych. Otrivin® 0,1%, krople do nosa, roztwór oraz aerozol do nosa, roztwór
- dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: n3 do 4 razy dziennie 2-3 krople roztworu lub 1 dawka z aerozolu do każdego otworu nosowego.

 

SKŁAD:

Substancja czynna: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1% i 0,05% Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy, sodu edetynian, sodu
dwuwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Tak jak i inne preparaty zawierające ksylometazolinę, Otrivin® u wrażliwych pacjentów, może powodować zaburzenia snu, zawroty
głowy lub drżenie. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem. Tak jak inne leki obkurczające
naczynia, Otrivin® nie powinien być stosowany dłużej niż przez dziesięć kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się nadal to należy
skontaktować się z lekarzem. Przedłużone lub nadmierne stosowanie preparatu może spowodować nasilenie objawów lub ich
nawracanie. Nie przekraczać zalecanej dawki, dotyczy to zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Jeżeli karmisz piersią to preparat Otrivin®
możesz stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie preparatu Otrivin® jest przeciwwskazane w ciąży

 

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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