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OTRIVIN MENTHOL aerozol do nosa 10 ml na katar,
przeziębienie
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOTRIVIN MENTHOL aerozol do nosa 10 ml• Odpowiedni podczas przeziębienia, kataru siennego, zapalenia zatok i
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.• Działa nawet do 12 godzin.• Udrożnia nos i ułatwia oddychanie.• Zmniejsza przekrwienie
błony śluzowej nosa.• Redukuje objawy stanu zapalnego.DziałanieAerozol do nosa Otrivin Menthol to ta sama, doskonale znana formuła
na katar, ale wzbogacona mentolem i eukaliptolem. Lek został opracowany, by redukować nie tylko katar, ale także przekrwienie i obrzęk
błony śluzowej nosa, a więc objawy, które towarzyszą przeziębieniu, zapalaniu zatok i alergiom.Formuła Otrivin Menthol zawiera
chlorowodorek ksylometazoliny – substancję czynną, dzięki której produkt zmniejsza przekrwienie błon śluzowych oraz udrożnia nos i
zatoki, a w efekcie ułatwia swobodniejsze oddychanie. Dzięki wzbogaceniu leku połączeniem dwóch substancji pomocniczych –
mentolu i eukaliptolu – aerozol wywołuje także uczucie chłodu, które łagodzi dyskomfort odczuwany na błonach śluzowych, i pozwala
łatwiej oddychać. Aerozol do nosa Otrivin Menthol jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia, a jego formuła zaczyna
działać już po 2 minutach, oferując skuteczność aż do 12 godzin.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 podaje się do nosa.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu
nosowego 3 razy na dobę. Ostatnią dawkę leku należy przyjąć bezpośrednio przed snem.Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę
do każdego otworu nosowego.Leku Otrivin Menthol nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują
się, należy skontaktować się z lekarzem.WażneKiedy nie stosować leku:u dzieci w wieku poniżej 12 lat,nie należy stosować leku Otrivin
Menthol w czasie ciąży,jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos,jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,jeśli błona śluzowa nosa
jest sucha.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.Otrivin
Menthol nie zawiera substancji konserwujących.
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