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VICKS SINEX Aloes i Eukaliptus aerosol do nosa roztwór 15
ml
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaVICKS SINEX Aloes i Eukaliptus aerosol do nosa roztwór 15 mlMiejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa
występującej w przeziębieniu lub zapaleniu zatok.DziałanieVicks Sinex Aloes i Eukaliptus jest lekiem w postaci aerozol stosowanym
miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa, która występuje w przebiegu przeziębienia lub zapalenia błony śluzowej nosa.
Substancja czynna preparatu - oksymetazoliny chlorowodorek działa bezpośrednio na receptory naczyń krwionośnych nosa i zatok
przynosowych, zmniejszając ich obrzęk oraz przekrwienie. Działanie pojawia się już po kilku minutach i utrzymuje się do 12 godzin. Lek
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany zarówno u dorosłych jak i dzieci w wieku 6 lat i starszych.Sposób użyciaDorośli i
dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego nie częściej niż 2-3 razy na dobę.Dzieci w wieku 6-10 lat:
1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego nie częściej niż 2-3 razy na dobę.Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Leku nie
należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Dłuższe stosowanie aerozolu może spowodować uczucie zatkanego nosa. Jeśli
objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania leku, należy skonsultować się z
lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek oksymetazoliny lub którykolwiek z pozostałych
składników leku.Stosowanie (obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitorów monoaminooksydazy.Ciężka choroba serca lub
duszność w przebiegu niewydolności serca.Podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania).Zapalenie
skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa lub strupy w nosie.Nie stosować:u pacjentów po zabiegu usunięcia przysadki,u dzieci poniżej
6 roku życia.Skład1 ml roztworu zawiera:substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg,pozostałe składniki: sorbitol,
cytrynian sodu dwuwodny, tyloksapol, diglukonian chloroheksydyny; roztwór, kwas cytrynowy bezwodny, chlorek benzalkoniowy,
roztwór; acesulfam potasowy, L-mentol, cyneol, edetynian disodu dwuwodny, suchy wyciąg z aloesu, L-karwon, wodorotlenek sodu,
woda oczyszczona.ProducentWICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbHSulzbacher Str. 40-50,D-65824
Schwalbach am TaunusNiemcy
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