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Azelastin POS 1 mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 45,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Azelastinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek .
Jedno naciśnięcie pompki dozującej (jedna dawka) dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg azelastyny
chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, hypromeloza, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy bezwodny, sodu
chlorek, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Substancją czynną leku Azelastin POS jest azelastyna, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi. Leki
przeciwhistaminowe hamują działanie histaminy, która jest związkiem wytwarzanym w organizmie, gdy występuje reakcja alergiczna.
Azelastin POS jest stosowany do leczenia objawowego kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa).
Jest on przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować Azelastin POS:
Jeśli pacjent ma uczulenie na azelastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie wolno stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie
Zalecana dawka to jedno rozpylenie aerozolu Azelastin POS do każdego otworu nosowego, dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości
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Zaburzenia układu nerwowego
Często: po zastosowaniu może pojawić się nieprzyjemny smak w ustach (często w związku z niepoprawną techniką rozpylania,
mianowicie odchylaniem głowy w tył podczas rozpylania aerozolu), co w rzadkich wypadkach może prowadzić do nudności Bardzo
rzadko: zawroty głowy
Zaburzenia układu oddechowego
Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obszarze nosa w związku ze stanem zapalnym błony śluzowej nosa (pieczenie, świąd), kichanie,
krwawienie z nosa
Zaburzenia żołądka i jelit
Rzadko: nudności
Zaburzenia ogólne
Bardzo rzadko: uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie (mogą także występować w związku ze
stanem pacjenta)
Zaburzenia skóry
Bardzo rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka
Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy przerwać stosowanie Azelastin POS i niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem. Wymienione działania niepożądane zazwyczaj ustępują szybko. Jeśli po zastosowaniu Azelastin POS pojawi się gorzki smak
w ustach, można go zneutralizować za pomocą napoju bezalkoholowego (np. soku, mleka).

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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