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Otrivin Allergy (2,5mg+0,25mg)/ml 15ml
 

Cena: 26,58 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2,5mg+0,25mg)/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Phenylephrinum, Dimetindenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53, 

02-697 Warszawa

ILOŚĆ:  15 ml

 

Otrivin® Allergy to  lek łączący substancję przeciwhistaminową z substancją obkurczającą błonę śluzową nosa, który łagodzi
najczęstsze objawy kataru alergicznego: redukuje produkcję wydzieliny i ułatwia oddychanie. Może być stosowany u dzieci powyżej 6 lat.

 

 

DZIAŁANIE:

zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.
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WSKAZANIA:

Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego
(katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego.

Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa.

 

DAWKOWANIE:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych):

1 do 2 dawek aerozolu Otrivin® Allergy do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli oraz dzieci w wieku od 12 lat:

1 do 2 dawek aerozolu Otrivin® Allergy do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę – ostatnią dawkę zaleca się przyjmować
krótko przed snem.

Otrivin® Allergy należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).

Otrivin® Allergy nie powinien być stosowany dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

 

SKŁAD:

1ml roztworu zawiera: substancje czynne: fenylefrynę 2,5mg; dimetyndenu maleinian 0,25mg oraz substancje pomocnicze:
benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, woda
oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed zastosowaniem leku Otrivin® Allergy należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

chorób układu krążenia, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego,

nadczynności tarczycy,

cukrzycy,

niedrożności szyi pęcherza moczowego występującej np. w rozroście gruczołu krokowego,

padaczki.

Podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, Otrivin® Allergy u wrażliwych pacjentów może powodować bezsenność,
zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca lub zwiększone ciśnienie krwi.

Leku Otrivin® Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 dni – dłuższe stosowanie lub przyjmowanie zbyt dużych dawek może
spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa i nawrót objawów lub ich nasilenie.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.
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Otrivin® Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych, oraz sorbitol będący źródłem
fruktozy, dlatego leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

 

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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