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Otrivin Menthol aerozol do nosa 10 ml
 

cena: 20,78 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie łagodzące, odświeżające, udrażniające nos

Opakowanie 10ml

Postać aerozol do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Xylometazolini hydrochloridum

Wskazania katar

Opis produktu
 

Opis:
Otrivin Menthol zawiera naturalny mentol, który pozostawia uczucie orzeźwienia na błonie śluzowej nosa. Zaczyna udrożniać nos już w 2
minuty po podaniu. Nie zawiera konserwantów - szczególnie zalecany pacjentom z wrażliwą błoną śluzową nosa, narażoną na
wysychanie.

Otrivin Menthol jest lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos ułatwiając oddychanie.
Otrivin Menthol to połączenie substancji leczniczej, ksylometazoliny, z naturalnym mentolem, który dzięki swoim właściwościom jest
wykorzystywany w leczeniu górnych dróg oddechowych. Substancje pomocnicze zastosowane w Otrivinie Menthol, czyli mentol i
eukaliptol, wywołują po zastosowaniu uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa. Produkt jest więc skierowany do pacjentów, którzy nie
tylko szukają rozwiązania na zatkany nos, ale także lubią mentolowe orzeźwienie.

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

Stosowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Sposób aplikacji Otrivin Menthol:

Oczyścić nos.
Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem podtrzymując dno butelki, końcówkę
umieścić między dwoma palcami.
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Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.
Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.
Po użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika oraz nałożyć nasadkę ochronną.
Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.
Otrivin Menthol nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
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