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Otrivin Menthol aer.do nosa 10 ml
 

Cena: 28,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 10ml

Postać aer.do nosa, roztwór

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:  10 ml

 

Otrivin® Menthol jest lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos ułatwiając
oddychanie. Otrivin® Menthol to połączenie substancji leczniczej, ksylometazoliny, z naturalnym mentolem, który dzięki swoim
właściwościom jest wykorzystywany w leczeniu górnych dróg oddechowych. 

 

 

DZIAŁANIE:

Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany
nos, ułatwiając oddychanie. Lek zawiera substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie
chłodu. Działanie leku Otrivin Menthol rozpoczyna się w ciągu kilku minut i trwa do dwunastu godzin.
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WSKAZANIA:

Otrivin Menthol jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lek Otrivin Menthol stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru
siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-
gardłowej, lek może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Menthol ułatwia wziernikowanie nosa
(badanie jamy nosowej).

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin® Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.

Otrivin® Menthol nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian,
lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed zastosowaniem leku Otrivin® Mentol należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

choroby serca,

nadczynności tarczycy,

cukrzycy,

guza chromochłonnego,

rozrostu gruczołu krokowego,

stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, Otrivin® Menthol u wrażliwych pacjentów może powodować bezsenność,
zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z
lekarzem.
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Leku Otrivin® Menthol nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni – dłuższe lub zbyt częste stosowanie może spowodować
nawrót objawów i (lub) zanik błony śluzowej nosa.

Leku Otrivin® Menthol nie należy stosować do oczu lub w jamie ustnej.

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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