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Otrivin dla dzieci 0,5 mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

cena: 16,96 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
 

Zapobiega podrażnieniu otworów nosowych u dziecka, ułatwiając oddychanie i poprawiając samopoczucie. Nawilża delikatną błonę
śluzową nosa u dziecka.

Aerozol Otrivin dla dzieci zawiera chlorowodorek ksylometazoliny, najpowszechniejszą substancję udrożniającą nos. Szybko udrożnia
nos, obkurczając naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa, co zmniejsza obrzęk i rozszerza otwory nosowe. Ułatwia odpływ
wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.

Skład:
Substancją czynna Otrivin dla dzieci jest chlorowodorek ksylometazoliny. Pozostałe składniki to: Benzalkoniowy chlorek, Disodu
edetynian, Sodu diwodorofosforan dwuwodny, Disodu fosforan dwunastowodny, Sodu chlorek, Sorbitol 70%, Hypromeloza 4000, Woda
oczyszczona.

Stosowanie:
Otrivin dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych):
1 dawka aerozolu Otrivin dla dzieci do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin); nie podawać więcej niż 3
razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych):
1 lub 2 dawki aerozolu Otrivin dla dzieci do każdego otworu nosowego dwa lub trzy razy na dobę.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.
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Nie należy obcinać końcówki aplikatora. Aerozol jest gotowy do użycia
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.
Przez kilka minut po podaniu środka nie wydmuchuj nosa dziecka, aby lek zaczął działać.

NIE STOSOWAĆ DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 10 KOLEJNYCH DNI.

Jeśli objawy u dziecka będą się utrzymywać, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W celu ochrony przed infekcją z jednej butelki
powinna korzystać tylko jedna osoba.
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