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Otrivin Menthol 0,1% aerozol do nosa, 10 ml
 

Cena: 34,13 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 Menthol to działający miejscowo lek zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.
Odblokowuje zatkany nos ułatwiając oddychanie. 

Preparat zawiera substancje pomocnicze: mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu. 

Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin.

Wskazania:
- nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia,
- katar sienny,
- katar alergiczny,
- zapalenie zatok.

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

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

Sposób użycia:
1. Oczyścić nos.
2. Butelkę trzymać pionowo, końcówkę umieścić między dwoma palcami a kciukiem podtrzymując dno butelki.
3. Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
4. Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.
5. Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.
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6. Po użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika oraz nałożyć nasadkę ochronną.

Środki ostrożności:
Otrivin Menthol nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki:
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan
dwunastowodny sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneo (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, wodę
oczyszczoną.

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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