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Otrivin aer 1mg/1ml 10ml
 

Cena: 25,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53, 

02-697 Warszawa

ILOŚĆ:  10ml

 

Otrivin 0,1% aerozol do nosa w postaci roztworu dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

 

 

DZIAŁANIE:

Ułatwia oddychanie przez nos przy uczuciu "zatkanego nosa". Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające)
zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.
Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa.

Działanie leku Otrivin 0,1% rozpoczyna się w ciągu kilku minut i trwa do dwunastu godzin.
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WSKAZANIA:

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, zapalenia zatok. 

Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha
środkowego.

Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka z aerozolu Otrivin 0,1% do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.

Leku Otrivin 0,1% nie nalezy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

SKŁAD:

Otrivin 0,1%  zawiera:

substancję czynną - ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

inne składniki - benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu
chlorek, sorbitol 70 %, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

choroby serca,

nadczynności tarczycy,

jaskry,

cukrzycy,

przyjmowania leków przecidepresyjnych,

nadwrażlwości na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny.

Nie należy stosować leku Otrivin 0,1% w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin 0,1% można stosować wyłącznie po
konsultacji z lekarzem.

Otrivin 0,1% stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Otrivin 0,1% zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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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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