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Nasic Kids aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 24,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dexpanthenolum, Xylometazolini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Nasic Kids Areozol zawiera substancje aktywne które obkurczają naczynia krwionośne nosa, co prowadzi do zmniejszenia
obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa, przyśpieszają gojenie ran i biorą udział w procesie regeneracji błon śluzowych.
Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia oddychanie przez nos pacjentom u pacjentów u których występują
objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia i po przebytej operacji nosa.
Wskazany jest przy objawach niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz przebytej operacji nosa.
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Skład

Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę.
Substancje pomocnicze: benokainowego chlorku roztwór, potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin).
Nie podawać więcej niż trzy dawki na dobę.
Nie należy stosować preparatu dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Gdy u pacjenta występuje suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.
Dzieci poniżej 2 roku życia
Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacja przebiegających z odsłonięciem opony twardej.
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Wstęp
Lek Nasic Kids aerozol do nosa jest produktem na bazie ksylometazoliny oraz deksopantenolu, który może być stosowany przez dzieci
w wieku 2–6 lat. Na co jest Nasic Kids aerozol do nosa? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie niedrożności przewodów
nosowych towarzyszącej przeziębieniu. Produkt można też stosować przy niedrożności nosa występującej po przebytej operacji nosa.
W składzie farmaceutyku znajdują się 2 substancje czynne, czyli ksylometazolina oraz deksopantenol. Lek Nasic Kids aerozol do nosa
udrażnia nos i regeneruje podrażnioną śluzówkę nosa. Ksylometazolina działa poprzez redukcję obrzęku nosa oraz przekrwienia jego
błony śluzowej, co ułatwia oddychanie. Deksopanetenol natomiast działa poprzez przyspieszanie gojenia śluzówki nosa oraz łagodzenie
jej podrażnienia.

W opakowaniu znajduje się 1 ml roztworu aerozolu do nosa Nasic Kids. W skład 1 dawki aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) wchodzi
0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny oraz 5,0 mg deksopantenolu i składniki pomocnicze. Przed podaniem dziecku leku Nasic Kids
aerozol do nosa należy przeczytać treść dołączonej do opakowania ulotki. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecane dawkowanie leku
Nasic Kids aerozol do nosa to 1 dawka aerozolu przyjmowana do każdego otworu nosowego w częstotliwości 1–2 razy na dobę, czyli
co około 8–10 godzin. Pacjent nie powinien przyjmować więcej niż 3 dawki leku Nasic Kids do każdego otworu nosowego na dobę. Jeśli
pacjent będzie stosować lek przez 7 dni i nie zauważy poprawy lub jego dolegliwości nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów stosujących lek Nasic Kids aerozol do nosa mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie muszą się one
pojawić u każdej osoby korzystającej z produktu. Farmaceutyk niezbyt często powoduje reakcje nadwrażliwości, a rzadko powoduje
nadciśnienie tętnicze oraz palpitacje i tachykardię. Do bardzo rzadkich skutków ubocznych aerozolu do nosa Nasic Kids można zaliczyć
zmęczenie lub pobudzenie, a także bezsenność, halucynacje i ból głowy, poza tym lek może powodować zaburzenia rytmu serca,
skurcze, a dodatkowo może przyczyniać się po odstawieniu do większego obrzęku śluzówki nosa i krwawienia z nosa. Skutki uboczne
leku Nasic Kids występujące z częstością nieznaną to kichanie i uczucie pieczenia oraz suchości w jamie ustnej.

Nie każdemu można podawać aerozol do nosa Nasic Kids. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jego
składników. Preparat nie powinien być stosowany przez osoby z suchym zanikowym zapaleniem śluzówki nosa. Nie należy też podawać
go dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 2 lat. Lek Nasic Kids aerozol do nosa przeciwwskazany jest również po zabiegach
chirurgicznych, które prowadzone były przeznosowo bądź z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazane jest stosowanie produktu
dłużej niż 7 dni. Lek ważny jest przez 12 tygodni od pierwszego otwarcia – po tym czasie nie należy już z niego korzystać.

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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