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Otrivin Menthol aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Otrivin menthol w postaci aerozolu do nosa jest produktem odblokowującym nos i ułatwiającym oddychanie, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Lek zaczyna działać już w ciągu kilku minut od
zastosowania, a efekty utrzymują się nawet do 12 godzin. W składzie leku nie znajdują się substancje konserwujące.

Na co jest aerozol do nosa Otrivin menthol? Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierne przekrwienie śluzówki nosa, które
towarzyszy przeziębieniu, katarowi siennemu, alergicznemu zapaleniu śluzówki nosa bądź zapaleniu zatok. Działanie leku Otrivin
menthol polega na redukcji przekrwienia śluzówki i jej obrzęku, dzięki czemu produkt przyczynia się do odblokowania nosa. Dodatkową 
funkcją aerozolu do nosa Otrivin menthol jest redukcja przekrwienia śluzówki jamy nosowo-gardłowej, przez co lek sprawdzi się przy
leczeniu zapalenia ucha środkowego. Substancja czynna leku, ksylometazoliny chlorowodorek, redukuje przekrwienie śluzówki,
natomiast składniki pomocnicze aerozolu do nosa, czyli mentol i eukaliptol, dają po aplikacji na błony śluzowe kojące uczucie chłodu.

W opakowaniu znajduje się 10 ml leku Otrivin menthol. W skład 1 ml aerozolu do nosa wchodzi 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
oraz składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z leku Otrivin menthol należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie aerozolu do
nosa Otrivin menthol to 1 dawka do każdego otworu nosowego aplikowana 3 razy na dobę. Lek Otrivin menthol nie powinien być
stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.

U pacjentów stosujących lek Otrivin menthol mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą się one pojawić u każdego, kto
z leku korzysta. Należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta pojawi się opuchlizna twarzy, języka, ust lub
gardła, silny świąd z pęcherzami lub czerwoną wysypką bądź trudności z przełykaniem i oddychaniem. Wspomniane działania
niepożądane pojawiają się u pacjentów bardzo rzadko. Jeśli chodzi o inne skutki uboczne aerozolu do nosa Otrivin menthol, lek często
powoduje suchość śluzówki nosa lub jej podrażnienie. Poza tym może przyczyniać się do bólu głowy bądź nudności, a oprócz tego
uczucia dyskomfortu w nosie bądź pieczenia w miejscu aplikacji. Pozostałe skutki uboczne opisano w ulotce.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Otrivin menthol, więc nie każdy pacjent może z niego korzystać. Leku nie powinno
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się aplikować w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na
zastosowany lek należy go odstawić i skonsultować się z lekarzem. Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jeśli
pacjent ma podwyższone ciśnienie krwi, cukrzycę, nadczynność tarczycy lub zmaga się z chorobami serca, powinien skonsultować się z
lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku.

Opis
Aerozol do nosa Otrivin Menthol to ta sama, doskonale znana formuła na katar, ale wzbogacona mentolem i eukaliptolem. Otrivin
Menthol to idealny lek na zatoki, dzięki któremu dowiesz się jak pozbyć się kataru! Lek został opracowany, by redukować nie tylko katar,
ale także przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, a więc objawy, które towarzyszą przeziębieniu, zapaleniu zatok i alergiom. Formuła
Otrivin Menthol zawiera chlorowodorek ksylometazoliny – substancję czynną, dzięki której produkt zmniejsza przekrwienie błon
śluzowych oraz udrożnia zatkany nos i zatoki, a w efekcie ułatwia swobodniejsze oddychanie. Dzięki wzbogaceniu leku połączeniem
dwóch substancji pomocniczych – mentolu i eukaliptolu – aerozol wywołuje także uczucie chłodu, które łagodzi dyskomfort odczuwany
na błonach śluzowych, i pozwala łatwiej oddychać. Aerozol do nosa Otrivin Menthol jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 12.
roku życia, zaczyna działać już po 2 minutach i utrzymuje się aż do 12 godzin.

Cechy

udrożnia nos, ułatwia oddychanie
uczucie chłodu na błonie sluzowej nosa
Działa do 12 godzin
Zawiera mentol i eukaliptol
Nie zawiera substancji konserwujących
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 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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