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Oxyrin APTEO MED aerozol do nosa 0,5mg/ml, 15 ml
 

Cena: 17,84 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 15ml

Postać aer.do nosa

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Aerozol do nosa do stosowania w celu miejscowego i tymczasowego łagodzenia przekrwienia błony śluzowej nosa spowodowanego
zapaleniem błony śluzowej nosa.

Skład:
1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku 1 dawka (0,07 ml) zawiera 35 μg oksymetazoliny chlorowodorku
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego co 12 godzin.

Dzieci i młodzież: produkt nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób użycia:
Do stosowania donosowego.

Przed użyciem zdjąć wieczko ochronne. Przed użyciem produktu po raz pierwszy załadować aerozol - trzymając butelkę z dala od siebie
nacisnąć kilka razy dozownik, kierując go w dół, aż do rozpylenia aerozolu.

Przed zastosowaniem leku wydmuchać nos. Podczas podania butelkę trzymać w pozycji pionowej.

Końcową część dozownika włożyć do otworu nosowego, a następnie szybko i sprawnie nacisnąć na okrągłą część dozownika tak, aby
rozpylić produkt.

Bezpośrednio po podaniu, zaleca się oddychanie przez nos. Ten sam proces należy powtórzyć, aby podać produkt do drugiego otworu
nosowego.
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Po każdym użyciu i przed zamknięciem butelki, aplikator należy przetrzeć czystą i wilgotną szmatką, a następnie założyć wieczko.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne produkty adrenergiczne zmniejszające przekrwienie lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą.
U dzieci w wieku poniżej 12 lat.
U pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub pacjentów, którzy przyjmowali IMAO w ciągu ostatnich dwóch
tygodni.
U pacjentów przyjmujących inne sympatykomimetyczne produkty obkurczające błonę śluzową.
U pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączenia.
U pacjentów po przezklinowym usunięciu przysadki oraz po operacji nosa z odsłonięciem opony twardej.
U pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub astmą sercową.
U pacjentów z zapaleniem skóry i błony śluzowej przedsionka nosa i tworzeniem się strupów (wysychające zapalenie błony śluzowej
nosa).

Opakowanie: aerozol do nosa 15 ml

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

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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