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Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus aer 15ml
 

Cena: 30,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: WICK Pharma Zweigniederlassung

der Procter & Gamble GmbH

ILOŚĆ:  15 ml

 

 

Krótkotrwałe leczenie objawów niedrożności nosa w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa.

 

 

DZIAŁANIE:

Vicks Sinex jest stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu i alergii.

Posiada bogaty skład:

Substancja czynna:
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Oksymetazolina – redukuje obrzęk nosa, co ułatwia oddychanie

Substancje pomocnicze:

Aloes – daje uczucie łagodzenia śluzówki

Eukaliptus – daje uczucie chłodu, przez co powoduje subiektywne wrażenie poprawy drożności nosa

 

WSKAZANIA:

Krótkotrwałe leczenie objawów niedrożności nosa w przeziębieniu

 

DAWKOWANIE:

Lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie stosować.

Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 7 dni. 

Jeśli Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus stosowany jest dłużej, może powodować uczucie zatkanego nosa.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 1 dawka aerozolu (50 μl) zawiera około 25 mikrogramów
oksymetazoliny chlorowodorku

 

OSTRZEŻENIA: 

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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