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Otrivin Allergy, areozol do nosa 15 ml
 

cena: 24,91 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie udrażniające nos

Opakowanie 15 ml

Postać areozol

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

fenylefryna, dimetinden

Wskazania alergia, katar, uczulenie

Opis produktu
 

Opis
Lek Otrivin Allergy poprzez zawarte w nim substancje czynne ułatwia oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejsza nadmierne
wydzielanie (katar).

Skład
Substancjami czynnymi leku są fenylefryna i dimetyndenu maleinian.
Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny i 0,25 mg dimetyndenu maleinianu.
Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu.
Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek
lawendowy deterpenowany, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Otrivin Allergy należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego). Otrivin Allergy należy stosować po
dokładnym oczyszczeniu nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych) 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę
Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę: ostatnią dawkę zaleca się
przyjmować krótko przed snem.
Leku Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Działanie
Otrivin Allergy zawiera dwie substancje czynne: - fenylefrynę – zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa. - maleinian
dimetyndenu – hamujący działanie histaminy odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. Substancje czynne leku Otrivin Allergy ułatwiają
oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejszają nadmierne wydzielanie (katar), nie zaburzają czynności rzęsek nabłonka jamy
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nosowej. Otrivin Allergy szybko i długotrwale zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Udrożnia nos, co ułatwia oddychanie.

Wskazania
Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego
(katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego.
Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Otrivin Allergy
jeśli pacjent ma uczulenie na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem
strupów),
jeśli pacjent przyjmuje obecnie inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował te leki w ciągu ostatnich
14 dni,
jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Otrivin Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): dyskomfort w nosie, suchość nosa, krwawienie
z nosa, pieczenie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Otrivin Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, który powoduje podrażnienie błon śluzowych.
Otrivin Allergy zawiera sorbitol. Jedna dawka leku Otrivin Allergy zawiera 5 mikrogramów sorbitolu, będącego źródłem 1,25
mikrogramów fruktozy, dlatego leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Jeżeli
stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował ostatnio
następujące leki:
inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji),
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina) lub leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym (takie jak
propranolol, atenolol, metoprolol)

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
U dzieci w wieku od 6 do 12 lat lek należy stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Producent
NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

