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Otrivin Katar i Zatoki aerozol do nosa, 10 ml
 

Cena: 33,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 10ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Otrivin Katar i Zatoki jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.

Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.

Wskazania:
- nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, kataru alergicznego, zapalenia zatok
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego
- ułatwienie wziernikowania nosa (badanie jamy nosowej)

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby ostatnią dawkę przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.

Nie stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Sposób użycia:
1. Oczyścić nos.
2. Pochylić się lekko do przodu i włożyć dyszę do otworu nosowego.
3. Rozpylić lek i wziąć równocześnie delikatny wdech przez nos.
4. Powtórz w drugim nozdrzu.

Środki ostrożności:
Trzymać z dala od dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku.
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Nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Leku nie należy stosować:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników 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)
- u kobiet w ciąży
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Składniki:
Substancja czynna: ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

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

Opakowanie: 10 ml

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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