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Acatar Care aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 20,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 22,5 µg oksymetazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny25% (do
ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Wskazania i działanie
Aerozol do nosa Acatar Care to lek przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku powyżej 6 lat.

Lek zawiera oksymetazolinę, która zmniejsza obrzęk błony śluzowej i ilość wytwarzanej wydzieliny, co w efekcie ułatwia
oddychanie.
Lek zawiera również substancję pomocniczą - kwas hialuronowy, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.
W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej, Acatar Care skraca średni czas ostrego zapalenia błony śluzowej nosa (zatkany
nos, katar, kichanie, złe samopoczucie) z 6 do 4 dni.
Acatar Care nie zawiera konserwantów.

Wskazania
Wskazaniem do zastosowania Actaru Care jest obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie
trąbki słuchowej, zapalenie ucha środkowego.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Acatar Care jeśli u pacjenta: występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z
tworzeniem się strupów), stwierdzono uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników, była
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wykonywana operacja przeprowadzana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacja przebiegającą z odsłonięciem opony twardej
(operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).
Acatar Care może być stosowany ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści oraz ryzyka w
przypadku: zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ciężkich chorób
serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guza chromochłonnego nadnerczy, zaburzeń
metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).
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.

Dawkowanie
Lek Acatar Care jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego (również w zapaleniu trąbki słuchowej i w zapaleniu ucha
środkowego).
Dorośli i dzieci wieku powyżej 6 lat:
1 dawka aerozolu Acatar Care do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do7 dni.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów
wrażliwych.
Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie
czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.
Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): ból głowy, bezsenność lub zmęczenie.
W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. reaktywnego
przekrwienia).
Przedłużone lub częste stosowanie, jak również stosowanie większych niż zalecane dawek leku, Acatar Care może prowadzić do
reaktywnego przekrwienia, z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w
przypadku dalszego stosowania leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.
Długotrwałe stosowanie lub nadużywanie oksymetazoliny może także prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku (tachyfilaksji)
(nieznana częstość występowania – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

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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