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Vicks Sinex Aloes aerozol 15 ml
 

cena: 24,33 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie łagodzące, udrażniające nos, wspomagające

Opakowanie 15 ml

Postać aerozol

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Oxymetazolini hydrochloridum

Wskazania katar

Opis produktu
 

Opis:
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus to aerozol do nosa stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w
przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Działanie występuje już po kilku minutach i utrzymuje się do 12 godzin.

Skład:
Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml. Jedna dawka (co odpowiada 0,05 ml) zawiera około 25
mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol, sodu cytrynian, polisorbat 80, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy bezwodny, benzalkoniowy chlorek,
roztwór, acesulfam potasowy, lewomentol, cyneol, disodu edetynian, suchy wyciąg z aloesu, L-karwon, woda oczyszczona.

Sposób podania:
Jak stosować lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat – nie stosować.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Jeśli Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus stosowany jest dłużej, może
powodować uczucie zatkanego nosa.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
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Sposób użycia
1. Zdjąć nakrętkę. Trzymać butelkę pionowo z aplikatorem donosowym włożonym do nozdrza. Drugi otwór nosowy należy zatkać.
2. Rozpylić i wykonać głęboki wdech przez nos w tym samym czasie. Powtórzyć czynności w celu podania leku do drugiego otworu
nosowego.
3. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą powtórzyć czynności opisane w punktach 1 i 2, jeśli konieczne.
4. Wyczyścić aplikator donosowy wilgotną i czystą chusteczką oraz nałożyć na aplikator nakrętkę ochronną natychmiast po
zastosowaniu.

Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów stosujących inhibitory
monoaminooksydazy (IMAO) lub u pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni; u pacjentów z jaskrą z
wąskim kątem przesączania; u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii; w razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i
wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa; u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:
• ma wysokie ciśnienie krwi,
• ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową,
• ma cukrzycę,
• ma zaburzoną czynność tarczycy,
• ma rozrost gruczołu krokowego.
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