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OTRIVIN 0,1% aerozol do nosa 10 ml, udrażnia i nawilża nos
 

Cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/1ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOTRIVIN 0,1% aerozol do nosa 10 ml• Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa • Odpowiedni podczas przeziębienia,
kataru siennego, zapalenia zatok i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.• Działa nawet do 12 godzin.• Udrożnia nos i ułatwia
oddychanie.• Redukuje objawy stanu zapalnego.• Ma nawilżające działanie, które zapobiega wysuszaniu śluzówkiDziałanieAerozol do
nosa Otrivin to preparat, który udrożnia nos i pomaga pozbyć się kataru. Jego formuła zawiera chlorowodorek ksylometazoliny i jest
skuteczna w leczeniu nadmiernego przekrwienia błony śluzowej nosa, które może występować podczas przeziębienia, zapalenia zatok,
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz kataru siennego. Otrivin w aerozolu zwęża rozszerzone naczynia krwionośne, dzięki
czemu zmniejsza przekrwienie błony śluzowej oraz redukuje objawy stanu zapalnego. Produkt ułatwia także oddychanie przez nos i
zwiększa odpływ wydzieliny, a dzięki nawilżającym właściwościom specjalnie opracowanej formuły dodatkowo zapobiega wysuszaniu
śluzówki. Aerozol może być też stosowany wspomagająco podczas leczenia zapalenia ucha środkowego. Otrivin to Twoja szybka
pomoc, gdy męczący katar utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie. Działa już po kilku minutach od aplikacji, a efekt utrzymuje się nawet
do 12 godzin!Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.Lek do stosowania donosowego.1 opakowanie leku powinno być stosowane przez 1 osobę w celu uniknięcia
szerzenia się zakażenia.Nie stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.Przed pierwszym użyciem należy kilka razy nacisnąć pompkę
dozującą w celu jej napełnienia i otrzymania jednorodnego aerozolu.Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 dawka do każdego otworu
nosowego 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 razy na dobę. Ostatnią dawkę zaleca się zaaplikować bezpośrednio przed
snem.WażneKiedy nie stosować leku Otrivin:w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek ksylometazoliny lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli pacjent w przeszłości miał operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie
przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej),w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania (podwyższone
ciśnienie w oku),jeśli pacjent ma znacznie wysuszoną błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa, zanikowe
zapalenie błony śluzowej nosa).SkładSubstancją czynną jest: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum).1 ml roztworu (aerozolu)
zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu
diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.
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