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OTRIVIN ALLERGY aerozol do nosa 15 ml, na katar alergiczny
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 15 ml (but.)

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOTRIVIN ALLERGY aerozol do nosa 15 ml• Odpowiedni podczas 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.• Może być stosowany także w pielęgnacji przed i po zabiegach chirurgicznych
nosa.• Udrożnia nos i ułatwia oddychanie.• Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.• Redukuje objawy stanu zapalnego.• Ma
nawilżające działanie, które zapobiega wysuszaniu śluzówki.DziałanieOtrivin Allergy to aerozol do nosa, który pomaga uporać się z
męczącym katarem, który jest objawem alergii lub przeziębienia. Starannie opracowana formuła preparatu nie tylko redukuje katar, ale
także udrożnia nos, dzięki czemu ułatwia oddychanie.

Otrivin Allergy jest odpowiedni w leczeniu dolegliwości związanych z błoną śluzową nosa, takimi jak przekrwienie, ostre i przewlekłe
stany zapalne (w tym zapalenie naczynioruchowe) oraz przekrwienie sezonowe (katar sienny) i niesezonowe przekrwienie alergiczne.
Przeciwalergiczne działanie produktu pomaga zredukować dyskomfort towarzyszący objawom wymienionych dolegliwości, a dzięki
odpowiednio dobranym substancjom czynnym i pomocniczym Otrivin Allergy może być również stosowany wspomagająco w ostrym i
przewlekłym zapaleniu zatok, zapaleniu ucha środkowego oraz przed i po zabiegach chirurgicznych nosa.

Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Otrivin Allergy należy stosować wyłącznie do nosa
(również w zapaleniu ucha środkowego).Lek należy stosować po dokładnym oczyszczeniu nosa.Ze względów higienicznych opakowanie
leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.Aerozolu Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni, przy
utrzymujących się objawach należy skonsultować się z lekarzem.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 - 2 dawki do
każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3
do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.WażneKiedy nie stosować leku Otrivin Allergy:u pacjentów
uczulonych na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli u pacjenta występuje
zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów),u pacjentów
przyjmujących obecnie lub którzy w ciągu 14 dni stosowali inhibitory monoaminooksydazy,w przypadku osób z jaskrą z wąskim kątem
przesączania,u dzieci w wieku poniżej 6 lat.SkładSubstancjami czynnymi leku są: fenylefryna i dimetyndenu maleinian (Phenylephrinum,
Dimetindeni maleas).Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny i 0,25 mg dimetyndenu maleinianu.Jedna dawka zawiera 0,3536 mg
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fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu.Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny,
kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, woda oczyszczona.
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