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Rhinazin 0,1% krople do nosa 10 ml
 

Cena: 8,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naphazolini nitras

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest nafazoliny azotan. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg nafazoliny azotanu. Inne składniki leku to: kwas
borowy, sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie

RHINAZIN jest lekiem w postaci kropli do nosa, zawierającym jako substancję czynną nafazolinę, zaliczaną do grupy leków
zwanych sympatykomimetykami.
RHINAZIN zastosowany miejscowo do nosa szybko obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne. Zmniejsza również objawy
związane ze stanem zapalnym - obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Lek poprawia drożność przewodów nosowych
oraz ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.
Ostre zapalenie ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego.
Produkt stosowany jest również przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego w celu zmiękczenia stwardniałej
woskowiny przed jej usunięciem z ucha.
RHINAZIN jest stosowany pomocniczo:

w katarze (ostrym i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa) wywołanym przez bakterie, wirusy lub alergię.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Rhinazin:

Jeśli u pacjenta wystąpiło wcześniej uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na którykolwiek ze
składników leku wymienionych w punkcie 6. ulotki lub związki o budowie podobnej do nafazoliny, zwane pochodnymi
imidazolowymi.
Jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem (zwiększone ciśnienie w oczach).
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Zachować szczególną ostrożność stosując lek RHINAZIN:

Pacjent powinien przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego:
wysokie ciśnienie krwi,
cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi),
rozrost prostaty,
nadczynność tarczycy,
choroby układu krążenia.

Dawkowanie
Leku RHINAZIN nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne
do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: miejscowo – do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

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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