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OTRIVIN DLA DZIECI 0,5 mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/1ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOTRIVIN DLA DZIECI 0,5 mg/ml aerozol do nosa 10 ml• Odpowiedni podczas przeziębienia, kataru siennego, zapalenia zatok
i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.• Dla dzieci w wieku 2-11 lat.• Udrożnia nos i ułatwia oddychanie.• Zmniejsza przekrwienie
błony śluzowej nosa.• Redukuje objawy stanu zapalnego.DziałanieUciążliwy katar nie daje spokoju Twojemu dziecku, utrudniając mu
zasypianie i codzienne funkcjonowanie? Aerozol do nosa Otrivin dla dzieci powstał z myślą o maluchach, które borykają się z
nawracającymi przeziębieniami i alergiami, którym towarzyszy katar. Substancją czynną jest chlorowodorek ksylometazoliny, a formuła
produktu została opracowana dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat.Dzięki odpowiednio dobranym składnikom Otrivin dla dzieci redukuje
nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa, które występuje nie tylko podczas przeziębienia i alergicznych zapaleń, ale również
podczas kataru siennego i zapalenia zatok. Specjalny skład leku został wzbogacony o substancje wykazujące działanie nawilżające,
dzięki czemu jego formuła dodatkowo zapobiega wysuszaniu i podrażnieniu błony śluzowej. Otrivin udrożnia nos, a jego działanie
utrzymuje się aż do 12 godzin. To doskonały wybór, aby Twoja pociecha mogła pozbyć się kataru i swobodnie oddychać.Sposób
użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia jedno opakowanie leku powinno być
stosowane tylko przez jednego pacjenta.Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 krople roztworu Otrivin 0,05% do
każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8 – 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku do każdego otworu
nosowego na dobę.Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 2 do 4 kropli roztworu Otrivin 0,05% do każdego otworu
nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku do każdego otworu nosowego na dobę. Zaleca się, aby
ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 11 lat powinno odbywać się pod
nadzorem dorosłych. Nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.WażneKiedy nie stosować leku Otrivin 0,05%:jeśli pacjent ma
uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;jeśli pacjent przebył operację
wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana
przez nos lub usta);jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku);jeśli u pacjenta błona śluzowa
nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).SkładSubstancją
czynną leku Otrivin 0,05% jest ksylometazoliny chlorowodorek.Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny
chlorowodorku.Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu
fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.
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