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Otrivin 1 mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

cena: 19,87 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie nawilżające, udrażniające nos,
wspomagające

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Xylometazolini hydrochloridum

Wskazania katar

Opis produktu
 

Aerozol do nosa z formułą nawilżającą. Szybko udrożnia nos oraz nawilża błonę śluzową nosa.

Skład:
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum)

Wskazania do stosowania: 
nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki
zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających
naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą
przeznosową, np. przezklinowym usunięciu przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.
Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Sposób stosowania:
Rozpyl po 1 dawce do każdego otworu nosowego, 3 razy dziennie.

Szczegółowe instrukcje:

Nie należy obcinać końcówki aplikatora. Aerozol jest gotowy do użycia
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Zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym podaniem kilka razy nacisnąć pompkę aż do uwolnienia jednej dawki
leku w powietrze. Pompka będzie gotowa do dalszego używania. Przy kolejnym podaniu
nie jest konieczne kilkakrotne naciskanie pompki.
Oczyścić nos.
Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem przytrzymując dno butelki, końcówkę
trzymać między dwoma palcami.
Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze, aby zapewnić optymalną
dystrybucję aerozolu.
Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.
Po użyciu nałożyć nasadkę ochronną.
Nie stosuj dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy przeziębienia będą się utrzymywać, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W celu ochrony przed infekcją z jednego opakowania powinna korzystać tylko jedna osoba.
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