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OTRIVIN KATAR I ZATOKI aerozol do nosa 10ml, na zatkany
nos
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 10ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

WskazaniaOTRIVIN KATAR I ZATOKI aerozol do nosa 10mlAerozol przynoszący szybką ulgę zatkanemu nosowi.• Udrożnia nos w ciągu
2 minut od podania.• Działa do 12 godzin.• Zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.• Ułatwia odpływ wydzieliny z zatok
przynosowych.• Obecne w składzie mentol i eukaliptol dają uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa.• Przynosi ulgę w leczeniu górnych
dróg oddechowych.• Przeznaczony do stosowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.DziałanieAerozol do nosa Otrivin Katar i
Zatoki przynosi szybką ulgę przy zatkanym nosie podczas przeziębienia, kataru siennego, alergii, zapalenia błony śluzowej nosa i
zapalenia zatok. Skutecznie udrożnia nos już po 2 minutach od chwili podania, a jego działanie utrzymuje do 12 godzin. Otrivin Katar i
Zatoki przywraca komfort oddychania poprzez zmniejszenie obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz ułatwienie odpływu
wydzieliny z zatok przynosowych. Łączy w sobie działanie substancji leczniczej ksylometazoliny z mentolem i eukaliptolem, dzięki
czemu nie tylko udrożnia, ale także daje przyjemne mentolowe orzeźwienie oraz uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa. Przeznaczony
jest do krótkotrwałego stosowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.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.Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do
każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.Zaleca się, aby
ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed snem.Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli
objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Otrivin Katar i Zatoki:•
jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,• jeśli pacjent przebył
operację wykonywaną przez nos lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej,• jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem
przesączania,• jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe
zapalenie błony śluzowej nosa).SkładSubstancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian,
lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.
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