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Otrivin Ipra Max aerozol 10 ml
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ipratropii brom, Xylometazolini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Otrivin Ipra Max aerozol w postaci roztworu aerozolu do nosa jest produktem z chlorowodorkiem ksylometazoliny oraz bromkiem
ipratropium, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych. Na co jest Otrivin Ipra Max aerozol? Wskazaniem do stosowania
leku jest objawowe leczenie przekrwienia śluzówki nosa, a także wydzieliny z nosa, które związane są z przeziębieniem. W składzie leku
znajduje się chlorowodorek ksylometazoliny, który jest sympatykomimetykiem. Działanie tej substancji wiąże się ze zwężaniem naczyń
krwionośnych – efekt pojawia się po 5–10 minutach od zastosowania i zazwyczaj utrzymuje się przez 6–8 godzin. Zawarty w leku
bromek ipratropium to natomiast czwartorzędowy związek amoniowy, który ma działanie cholinolityczne. W przypadku podania
donosowego substancja ta redukuje ilość wyciekającej z nosa wydzieliny – efekt ten najczęściej pojawia się po 15 minutach od
zastosowania i utrzymuje się około 6 godzin.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Otrivin Ipra Max aerozol. W skład 1 ml roztworu wchodzi 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny oraz
0,6 mg bromku ipratropium, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Otrivin Ipra Max aerozol należy zapoznać się z
treścią ulotki dołączonej do opakowania. Produkt leczniczy powinien być stosowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce,
chyba że lekarz wskaże inaczej. Lek należy stosować w ilości 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego. Dawki można powtarzać
3 razy na dobę, jednak należy zachować minimum 6-godzinne odstępy między kolejnymi dawkami produktu. Terapia nie powinna trwać
dłużej niż 7 dni, ponieważ długotrwałe stosowanie chlorowodorku ksylometazoliny może prowadzić do tzw. efektu z odbicia (polekowe
zapalenie śluzówki nosa).

Stosowanie leku Otrivin Ipra Max aerozol może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Bardzo
często lek przyczynia się do krwawienia z nosa oraz do jego suchości. Często farmaceutyk powoduje ból głowy i uczucie dyskomfortu w
nosie, poza tym może powodować zaburzenia smaku lub przekrwienie śluzówki nosa. Częste skutki uboczne Otrivin Ipra Max
aerozol obejmują również podrażnienie gardła i jamy ustnej, poza tym lek może wywoływać ból nosa. Pozostałe możliwe skutki uboczne
leku oraz częstotliwość ich występowania u pacjentów przedstawiono w dołączonej do opakowania ulotce.

Nie każdy pacjent ze wskazaniami może przyjmować lek Otrivin Ipra Max aerozol, gdyż ma on również przeciwwskazania. Lek nie
powinien być stosowany przez osoby poniżej 18. roku życia, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących używania produktu
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w tej grupie wiekowej. Nie zaleca się stosowania leku przez pacjentów nadwrażliwych na chociaż jeden z jego składników.
Przeciwwskazaniem jest też jaskra, a także wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów
po zabiegach chirurgicznych dotyczących rejonu opony twardej. Pozostałe przeciwwskazania podano w ulotce.

Opis
Szukasz czegoś, co zmniejszy katar i umożliwi Ci swobodniejsze oddychanie? Poznaj aerozol do nosa Otrivin ipra Max ze specjalną
formułą do stosowania podczas przeziębienia, któremu towarzyszy katar z wodnistą wydzieliną. Produkt zawiera dwie substancje
czynne – chlorowodorek ksylometazoliny oraz bromek ipratropium, dzięki czemu ma dwukierunkowe działanie. Chlorowodorek
ksylometazoliny zwęża naczynia krwionośne znajdujące się w błonie śluzowej nosa, w efekcie czego zmniejsza jej przekrwienie i ułatwia
oddychanie. Zapomnij co to zatkany nos! Bromek ipratropium natomiast redukuje ilość wydzieliny z nosa i ułatwia pozbycie się kataru.
Starannie opracowana formuła pomaga zmniejszyć dyskomfort związany z brakiem drożności nosa, dzięki czemu szybciej możesz
cieszyć się pełnym komfortem. Działanie występuje zwykle w ciągu 15 minut i utrzymuje się do 6 godzin. Otrivin ipra Max aerozol do
nosa to sposób na to, aby odetchnąć pełną piersią! Dowiedz się z Otrivin ipra Max jak pozbyć cię kataru!

Cechy

dwuskładnikowa formuła
zaczyna działać już w kilka minut

Składniki
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 0,6 mg bromku ipratropiowego, 1 dawka aerozolu zawiera 70
mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku i 84 mikrogramy bromku ipratropiowego, Substancje pomocnicze: disodu edetynian,
glicerol 85 %, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Stosowanie
Dawkowanie:
Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):
Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, maksymalnie 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni.

Należy zachować przynajmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie ucinać końcówki aplikatora.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu lek jest trwały do końca terminu ważności.

Przeciwwskazania
Lek 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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