
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Otrivin Regeneracja aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dexpanthe, Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Otrivin Regeneracja w postaci aerozolu do nosa z chlorowodorkiem ksylometazoliny oraz deksopantenolem jest produktem, który
może być stosowany przez osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Otrivin Regeneracja? Wskazaniem do stosowania leku jest redukcja obrzęku śluzówki nosa, który towarzyszy zapaleniu błony
śluzowej nosa. Dodatkowo lek Otrivin Regeneracja zastosować można w leczeniu wspomagającym gojenia się ran skóry i błony
śluzowej. Otrivin Regeneracja znajduje też zastosowanie przy łagodzeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa, poza tym
można wykorzystać go w celu walki z utrudnionym oddychaniem przez nos u pacjentów, którzy przebyli operację nosa. Funkcją Otrivin
Regeneracja jest też zmniejszanie obrzęku błony śluzowej w przypadku zapalenia śluzówki nosa towarzyszącego ostremu zapaleniu
zatok przynosowych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Otrivin Regeneracja. W skład jednej dawki aerozolu (0,1 ml) wchodzi 0,1 mg ksylometazoliny
chlorowodorku oraz 5,0 mg deksopantenolu. Skład produktu uzupełniają substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu
leczniczego Otrivin Regeneracja należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze wskazaniami w niej
zawartymi, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zalecane dawkowanie Otrivin Regeneracja to 1 dawka aerozolu do każdego otworu
nosowego przyjmowana maksymalnie 3 razy na dobę, zależnie od potrzeb. Sposób dawkowania leku należy dostosować do odpowiedzi
organizmu na leczenie, jednak nie należy przekraczać maksymalnej dawki wskazanej przez producenta. Należy unikać długotrwałego
stosowania leku i nie powinno się przyjmować go w dawkach większych niż wskazane. Lek należy aplikować do jam nosowych po ich
wcześniejszym oczyszczeniu. Ze względów higienicznych zaleca się, by z jednego produktu korzystał wyłącznie jeden pacjent. Przy
aplikacji należy uważać, aby nie rozpylić aerozolu Otrivin Regeneracja do oczu.

Działania niepożądane leku Otrivin Regeneracja mogą wystąpić, chociaż nie występują u każdego pacjenta. Niezbyt często lek powoduje
reakcje alergiczne różnego rodzaju, a rzadko przyczynia się do nadciśnienia tętniczego, kołatania serca lub tachykardii. Bardzo rzadkie
skutki uboczne Otrivin Regeneracja to natomiast bezsenność i bóle głowy, a także pobudzenie, zmęczenie, omamy i zaburzenia rytmu
serca. Lek może też przyczynić się do krwawienia z nosa czy zwiększonego obrzęku śluzówki. Zaobserwowanie u siebie działań
niepożądanych leku Otrivin Regeneracja stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.
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Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek Otrivin Regeneracja. Przeciwwskazania dotyczą osób uczulonych na składniki czynne lub
pomocnicze leku, a także dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lek nie powinien być stosowany w przypadku suchego zapalenia błony śluzowej
nosa, któremu towarzyszy tworzenie się strupów. Nie należy też stosować leku Otrivin Regeneracja, jeśli pacjent miał wykonywany
zabieg z odsłonięciem opon mózgowych. Produkt nie jest wskazany przy jaskrze wąskiego kąta.

Opis
Aerozol do nosa Otrivin Regeneracja kompleksowo dba o chorobowo zmieniony nos i przynosi mu aż potrójną ulgę. Nie tylko
odblokowuje go, ale także chroni przed wysuszeniem i regeneruje. Areozol pomaga w regeneracji Twojego nosa m.in. po katarze
siennym. Swoje działanie zawdzięcza kombinacji dwóch aktywnych czynników: chlorowodorku ksylometazoliny, który zmniejsza obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej, ułatwiając oddychanie oraz deksopantenolu, który chroni błonę śluzową nosa przed wysuszeniem i
regeneruje ją. Dzięki temu zatkany nos odzyskuje funkcjonalność i jest gotowy do obrony przed wirusami i alergenami. Aerozol
przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum (1 mg + 50 mg)/ml
Aerozol do nosa, roztwór

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

udrożnia nos
wspomaga gojenie błony śluzowej nosa
Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum (1 mg + 50 mg)/ml
 kombinacja dwóch aktywnych składników

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu oraz disodu fosforan dwunastowodny, potasu
diwodorofosforan, benzalkoniowy chlorek (roztwór), wodę oczyszczoną, Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta

Stosowanie
Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego stosownie do potrzeb, lecz nie więcej niż 3
razy na dobę.

Podanie donosowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Data ważności ma zastosowanie nawet wtedy, gdy opakowanie zostało otwarte.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

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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