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Otrivin dla dzieci (0,05%) aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 21,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Otrivin dla dzieci w postaci aerozolu do nosa z chlorowodorkiem ksylometazoliny jest produktem przeznaczonym do stosowania u
dzieci w wieku 2–11 lat. Efekt działania leku Otrivin dla dzieci pojawia się już po 2 minutach od jego zastosowania i może utrzymywać
się nawet przez 12 godzin.

Na co jest Otrivin dla dzieci? Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierne przekrwienie śluzówki nosa, które towarzyszy
przeziębieniu, zapaleniu zatok, katarowi siennemu czy też alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa. Działanie leku Otrivin dla dzieci
polega na ułatwianiu odpływu wydzieliny z zatok przynosowych, a także na redukcji przekrwienia śluzówki. Lek można stosować
wspomagająco w przypadku zapalenia ucha środkowego, poza tym ułatwia wziernikowanie nosa. Działanie leku Otrivin dla dzieci polega
na obkurczaniu naczyń krwionośnych oraz redukcji przekrwienia i obrzęku śluzówki nosa. Funkcją leku Otrivin dla dzieci jest ułatwianie
oddychania przez nos, a także zapobieganie wysychaniu i podrażnianiu śluzówki nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 ml aerozolu do nosa Otrivin dla dzieci. W skład 1 ml produktu wchodzi 0,5 mg chlorowodorku
ksylometazoliny oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku u dziecka należy zapoznać się z dołączoną do opakowania
ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – należy postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Rekomendowane dawkowanie
Otrivin dla dzieci zależne jest od wieku dziecka. Dzieciom w wieku 2–5 lat należy podawać 1 dawkę aerozolu do każdego otworu
nosowego w częstotliwości 1–2 razy na dobę (najlepiej co 8–10 godzin), a dzieciom w wieku od 6 do 11 lat 1–2 dawki do każdego
otworu nosowego w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Lek powinien być stosowany pod kontrolą dorosłych. Lek nie powinien być
stosowany u dzieci dłużej niż 10 kolejnych dni. Jeśli okaże się to niewystarczające do tego, aby objawy ustąpiły, należy skonsultować się
z lekarzem. Nie zaleca się też stosowania dawek leku większych niż rekomendowane, gdyż może to prowadzić do nasilenia objawów lub
ich powrotu.

Lek Otrivin dla dzieci może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Częste 
skutki uboczne Otrivin dla dzieci to suchość lub podrażnienie śluzówki nosa, ból głowy, nudności lub pieczenie w miejscu podania. Jeśli
pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek objawy, które mogłyby stanowić działania niepożądane leku (również takie, które nie są
opisane w ulotce) powinien skonsultować się z lekarzem.
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Nie wszyscy pacjenci ze wskazaniami powinni stosować lek Otrivin dla dzieci, gdyż ma on też przeciwwskazania. Produkt nie powinien
być stosowany w przypadku nadwrażliwości na składnik czynny lub pomocnicze aerozolu. Nie należy korzystać z leku również w
przypadku przebytej niedawno operacji przez nos, poza tym przeciwwskazaniem jest wysychające zapalenie błony śluzowej nosa oraz
zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Wyrób nie powinien być też stosowany przez pacjentów z jaskrą z wąskim kątem
przesączania. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Opis
Uciążliwy katar nie daje spokoju Twojemu dziecku, utrudniając mu zasypianie i codzienne funkcjonowanie? Aerozol do nosa Otrivin dla
dzieci powstał z myślą o maluchach, które borykają się z nawracającymi przeziębieniami i alergiami, którym towarzyszy katar.
Substancją czynną jest chlorowodorek ksylometazoliny, a formuła produktu została opracowana dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Dzięki
odpowiednio dobranym składnikom Otrivin dla dzieci redukuje nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa, które występuje nie tylko
podczas przeziębienia i alergicznych zapaleń, ale również podczas kataru siennego i zapalenia zatok. Otrivin do nosa udrożnia nos, a
jego działanie utrzymuje się aż do 12 godzin. To doskonały wybór, aby Twoja pociecha mogła pozbyć się kataru i swobodnie oddychać.

Cechy

dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat
udrożnia nos
nawilża
ułatwia oddychanie
Xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu
diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70 %, hypromeloze 4000, wodę oczyszczoną,
Dodatkowe informacje - patrz ulotka

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
Podanie donosowe.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 dawka do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8-10 godzin).
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie ucinać końcówki aplikatora.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
10

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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