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Envil Katar aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 20,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mepyramini maleas, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Envil Katar to lek w postaci wygodnego w użyciu aerozolu. Preparat przeznaczony jest do stosowania w nieżytach występujących przy
zapaleniu błony śluzowej nosa, a także przy katarze o podłożu alergicznym i przy zapaleniu zatok. Envil Katar skutecznie zmniejsza
wydzielanie śluzu, a tym samym udrożnia nos i ułatwia oddychanie. Preparat ma właściwości antybakteryjne, w związku z czym działa
nie tylko objawowo, ale i przyczynowo – wspomaga leczenie infekcji, której skutkiem jest nieżyt nosa.

Aerozol do nosa Envil Katar zawiera trzy substancje czynne: maleinian mepiraminy, chlorowodorek fenylefryny i chlorek cetalkoniowy.
Mepiramina wykazuje działanie przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne. Jest antagonistą receptora histaminowego H1 oraz w
niewielkim stopniu antagonistą receptora H2. Hamuje działanie histaminy, do której wyrzutu dochodzi pod wpływem działania alergenu.
Tym samym ogranicza takie objawy reakcji zapalnej, jak rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaczerwienienie, obrzęk – typowych w
nieżycie nosa. Z kolei fenylefryna to substancja, która oddziałuje na układ adrenergiczny odpowiedzialny m.in. za skurcze naczyń
krwionośnych. Zastosowanie fenylefryny powoduje zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej. Dzięki temu Envil Katar udrażnia nos i
ujście zatok przynosowych.

Dodatkowo preparat zawiera chlorek cetalkoniowy – sól amoniową o właściwościach odkażających, która zwalcza drobnoustroje
wywołujące nieżyt nosa.

Aerozol Envil Katar stosuje się donosowo. Zalecana dawka to zazwyczaj dwie porcje leku do każdego przewodu nosowego aplikowane
co 4-6 godzin. Przekraczanie tej dawki jest niewskazane, ponieważ nie zwiększa to skuteczności działania leku, a może wywołać
niepożądane skutki. To oznacza, że nie należy też zażywać podwójnej dawki preparatu w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Działanie
Envil Katar rozpoczyna się po 5-10 minutach od aplikacji. Leku nie powinno się stosować częściej niż 5 razy na dobę. O ile lekarz nie
zaleci inaczej nie wolno używać aerozolu do nosa Envil Katar dłużej niż 3 dni.

Jak każdy lek, preparat Envil Katar może powodować niepożądane działania uboczne, do których należą zaburzenia pracy serca,
nadciśnienie, zaburzenia snu, biegunka lub zaparcia, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy. Przy stosowaniu preparatu może dojść
także do podrażnienia błon śluzowych nosa lub jego polekowego nieżytu. Objawy takie występują tylko u części pacjentów. Należy
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zachować ostrożność przy stosowaniu Envil Katar równocześnie z innymi lekami. Preparat może wchodzić w interakcje z barbituranami,
niektórymi lekami nasennymi, przeciwdepresyjnymi, beta-adrenolitykami i inhibitorami monoaminooksydazy. Aerozol może też nasilać
działanie alkoholu. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania Envil Katar jest nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek z jego
składników. Leku nie należy używać także w przypadku przewlekłych chorób alergicznych (takich jak astma) i tzw. suchego nosa.
Preparat jest nieodpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia oraz kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian i fenylefrynychlorowodorek.
1ml aerozolu do nosa zawiera 1,5mg mepiraminy maleinianu i 2,5mg fenylefryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek,metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Lek Envil katar zawiera dwie substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek.

Mepiramina ma działanie przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne, a fenylefryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i
udrażnia nos oraz ujścia zatok przynosowych.
Dodatkowo, substancja pomocnicza chlorek cetalkoniowy ma właściwości przeciwbakteryjne.Lek Envil katar łagodzi katar,
udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych, ułatwia oddychanie oraz działa przeciwbakteryjnie.
Lek Envil katar wskazany jest w leczeniu:

nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku alergii (uczulenia)
zapalenia zatok

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Envil katar:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający(suchy nos)
u dzieci w wieku poniżej 6 lat
w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4do 6 godzin.

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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