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Otrivin Allergy aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 24,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Otrivin Allergy w postaci aerozolu do nosa jest produktem przeznaczonym do miejscowego stosowania, w składzie którego znajduje
się fenylefryna oraz maleinian dimetindenu, łącząc tym samym w swojej formule aminę sympatykomimetyczną oraz lek
przeciwhistaminowy. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych, poza tym przez młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6
lat.

Na co jest Otrivin Allergy? Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie przeziębienia, nieżytu nosa (ostrego i przewlekłego),
a także kataru siennego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Lek może być też pomocny przy ostrym i przewlekłym zapaleniu
zatok, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku naczynioruchowego nieżytu nosa. Wspomagająco lek Otrivin Allergy wykorzystać
można w celu leczenia zapalenia ucha środkowego, poza tym bywa pomocny w przypadku suchości śluzówki nosa, strupów oraz
niedrożności pourazowej. Z wyrobu korzystać można też w ramach profilaktyki przed- i pooperacyjnej chirurgii nosa. Lek Otrivin Allergy
ułatwia oczyszczanie nosa oraz redukuje ilość wydzielanego śluzu, ale jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na czynności rzęsek
nabłonka. Fenylefryna zawarta w leku jest składnikiem przyczyniającym się do zwężenia naczyń krwionośnych oraz zmniejszenia
przekrwienia śluzówki, natomiast zawarty w leku dimetinden działa przeciwalergicznie.

W opakowaniu znajduje się 15 ml leku Otrivin Allergy. W skład 1 ml aerozolu wchodzi 2,5 mg fenylefryny oraz 0,25 mig maleinianu
dimetindenu. Formułę leku uzupełniają składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego
ulotką i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Pacjentom dorosłym,
młodzieży i dzieciom w wieku powyżej 6 lat zaleca się stosowanie 1–2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego w częstotliwości
3–4 razy na dobę. Nie należy przekraczać wskazanych przez producenta dawek leku. Jeśli pacjent będzie stosować lek 7 dni i nie dojdzie
do poprawy lub wręcz dolegliwości się nasilą, zalecana jest konsultacja z lekarzem. U dzieci w wieku 6–12 lat lek może być stosowany
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy stosować dawek większych niż wskazane, gdyż może to prowadzić do wystąpienia
objawów przedawkowania.

Lek Otrivin Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Rzadkie skutki uboczne Otrivin
Allergy to uczucie dyskomfortu w nosie, poza tym produkt może powodować krwawienie z nosa i jego suchość, a oprócz tego
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przyczyniać się do uczucia pieczenia w miejscu podania.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z leku Otrivin Allergy, gdyż ma on również przeciwwskazania. Produkt nie jest wskazany w
przypadku nadwrażliwości na składnik czynny lub składniki pomocnicze leku. Nie należy też korzystać z niego w przypadku zanikowego
nieżytu nosa. Produkt nie powinien być łączony z inhibitorami MAO (również, jeśli stosowane były do 14 dni wcześniej), poza tym nie jest
wskazany do stosowania u niemowląt. Ostrożnie należy podejść do stosowania leku Otrivin Allergy przez pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, chorobą wieńcową, jaskrą z wąskim kątem przesączania czy też z chorobami gruczołu tarczowego.

Opis
Otrivin Allergy to aerozol do nosa, który pomaga uporać się z męczącym katarem, który jest objawem alergii lub przeziębienia. Zapomnij
o katarze siennym, nieważne co teraz pyli! Starannie opracowana formuła preparatu nie tylko redukuje katar, ale także udrożnia zatkany
nos, dzięki czemu ułatwia oddychanie. Otrivin Allergy jest odpowiedni w leczeniu dolegliwości związanych z błoną śluzową nosa, takich
jak przekrwienie, ostre i przewlekłe stany zapalne (w tym zapalenie naczynioruchowe) oraz przekrwienie sezonowe (katar sienny) i
niesezonowe przekrwienie alergiczne. Otrivin Allergy zawiera fenylefrynę 2,5mg i maleinian dimetyndenu 0,25 mg /ml. Przeciwalergiczne
działanie produktu pomaga zredukować dyskomfort towarzyszący objawom wymienionych dolegliwości, a dzięki odpowiednio
dobranym substancjom czynnym i pomocniczym Otrivin Allergy idealny na alergię może być również stosowany wspomagająco w
ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok, zapaleniu ucha środkowego oraz przed i po zabiegach chirurgicznych nosa.

Cechy

działa przeciwalergicznie
ułatwia oddychanie
zmniejsza katar
 odpowiedni w leczeniu dolegliwości związanych z błoną śluzową nosa
zawiera fenylefrynę 2,5mg i maleinian dimetyndenu 0,25 mg /ml

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny, 0,25 mg dimetyndenu maleinianu oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek,
sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
Stosować donosowo.

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat
1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego, 3 do 4 razy na dobę. Ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.
Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania. Udrożnia nos. Podanie donosowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
15

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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