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Otrivin Katar i Zatoki aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 25,50 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 Katar i Zatoki w postaci aerozolu do nosa jest produktem zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej nosa oraz jej obrzęk.
Może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Lek nie zawiera substancji konserwujących.
Oprócz substancji czynnej, czyli ksylometazoliny chlorowodorku, można w nim znaleźć mentol i eukaliptol, które dają uczucie chłodu po
zastosowaniu.

Na co jest Otrivin Katar i Zatoki? Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierne przekrwienie śluzówki nosa, które towarzyszy
przeziębieniu, zapaleniu zatok, katarowi siennemu lub alergicznemu zapaleniu śluzówki nosa. Lek Otrivin Katar i Zatoki to aerozol do
nosa, który można także stosować wspomagająco w przypadku zapalenia ucha środkowego. Poza tym ułatwia on wziernikowanie
nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 ml roztworu Otrivin Katar i Zatoki. W skład 1 ml roztworu wchodzi 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
oraz składniki pomocnicze. Lek przeznaczony jest do stosowania donosowego. Przed skorzystaniem z roztworu należy zapoznać się z
treścią dołączonej do opakowania ulotki. Zaleca się aplikację 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego z częstotliwością 3 razy na
dobę. Rekomendowane dawkowanie leku Otrivin Katar i Zatoki powinno być przestrzegane. Ostatnią dawkę leku należy przyjąć
bezpośrednio przed pójściem spać.

U osób stosujących aerozol do nosa Otrivin Katar i Zatoki mogą występować działania niepożądane. Często lek powoduje suchość lub
podrażnienie śluzówki nosa, może także wywoływać uczucie pieczenia w miejscu podania lub dyskomfort w nosie. Oprócz tego z jego
przyjmowaniem mogą się wiązać nudności i ból głowy. Bardzo rzadko lek wywołuje reakcje alergiczne – w tym wysypkę skórną i
swędzenie. Poza tym może powodować zaburzenia widzenia (przemijające) albo niemiarową bądź przyspieszoną czynność serca. Jeśli
natomiast u pacjenta wystąpią takie skutki uboczne leku Otrivin Katar i Zatoki jak trudności z oddychaniem lub przełykaniem, silny
świąd z czerwoną wysypką bądź pęcherzykami czy opuchlizna twarzy, gardła, języka lub ust, powinien on odstawić lek i niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem. Powyższe objawy mogą bowiem wskazywać na reakcję alergiczną na produkt.

Nie każdy powinien korzystać z leku Otrivin Katar i Zatoki. Przeciwwskazania obejmują wiek poniżej 12 lat, a także nadwrażliwość na
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ksylometazoliny chlorowodorek bądź składniki pomocnicze aerozolu. Leku nie można podawać pacjentom z jaskrą z wąskim kątem
przesączania. Poza tym aerozol nie powinien być stosowany przez osoby, które przeszły operację przez nos lub z odsłonięciem opony
twardej. Aerozolu do nosa Otrivin Katar i Zatoki nie należy używać również w przypadku wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa,
a także zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Opis
Aerozol do nosa Otrivin Katar i Zatoki przynosi szybką ulgę przy zatkanym nosie podczas przeziębienia, kataru siennego, alergii,
zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia zatok. Udrożnia zatkany nos już po 2 minutach od chwili podania, a jego działanie utrzymuje
do 12 godzin. Otrivin Katar i Zatoki przywraca komfort oddychania poprzez zmniejszenie obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa
oraz ułatwienie odpływu wydzieliny z zatok przynosowych. Sprawdź z Otrivinem jak pozbyć się kataru! Ten produkt w składzie łączy w
sobie działanie substancji leczniczej ksylometazoliny z mentolem i eukaliptolem, dzięki czemu nie tylko udrożnia, ale także daje
przyjemne mentolowe orzeźwienie oraz uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa. Przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania dla
dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Cechy

udrożnia nos
działa do 12 godzin
zawiera mentol i eukaliptol
Xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan
dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej
rycynowy uwodorniony polioksylenowany), wodę oczyszczoną, Dalsze informacje - patrz ulotka

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
Podanie donosowe.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie należy przyjmować z innymi produktami zawierającymi chlorowodorek ksylometazoliny.

Nie ucinać końcówki aplikatora

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°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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