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

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

 

 

Sulfarinol krople do nosa 20 ml
 

Cena: 19,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Krople

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sulfarinol w postaci kropli do nosa jest produktem na bazie sulfatiazolu i azotanu nafazoliny, który stosowany jest w doraźnym
leczeniu przekrwienia śluzówki nosa towarzyszącego infekcjom bakteryjnym. Produkt ma właściwości bakteriostatyczne oraz
sympatykomimetyczne i może być stosowany zarówno przez pacjentów dorosłych, jak i przez młodzież od 12. roku życia.

Na co są krople Sulfarinol? Wskazaniem do stosowania leku jest uczucie zatkanego nosa, katar lub obrzęk błony śluzowej nosa, będące
efektami stanu zapalnego powodowanego przez infekcję bakteryjną. Produkt sprawdza się w przypadku leczenia doraźnego i
krótkotrwałego. Posiada dwie substancje czynne, które uzupełniają się wzajemnie.Działanie Sulfarinol bakteriostatyczne jest zasługą
substancji czynnej o nazwie sulfatiazol. Działa ona bakteriostatycznie w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i bakterii Gram-ujemnych.
Za sympatykomimetyczną funkcję Sulfarinol odpowiada natomiast nafazolina. Jest to substancja zmniejszająca obrzęk śluzówki nosa
oraz jej przekrwienie, które zazwyczaj towarzyszą stanom zapalnym. Przyczynia się ona do miejscowego skurczu rozszerzonych naczyń
krwionośnych nosa, hamując tym samym obrzęk i nasilenie kataru u pacjenta.

W opakowaniu znajduje się 20 ml kropli do nosa Sulfarinol. W skład 1 ml produktu wchodzi 50 mg sulfatiazolu oraz 1 mg azotanu
nafazoliny. Opisane w ulotce dołączonej do opakowania dawkowanie Sulfarinol powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je
zmodyfikuje. Preparat powinien być stosowany miejscowo. Zaleca się aplikację 1-2 kropli leku do każdego otworu nosowego w
częstotliwości co 4-6 godzin. Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3-5 dni, ponieważ może u pacjenta wystąpić wtórne nasilenie
obrzęku oraz katar. Nie należy stosować dawek leku większych niż wskazane, gdyż mogą wówczas wystąpić u pacjenta objawy
przedawkowania, również te poważne.

Lek Sulfarinol może wykazywać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. Przy prawidłowym stosowaniu skutki
uboczne Sulfarinol są bardzo rzadkie i zazwyczaj dotyczą miejscowych objawów uczuleniowych. To między innymi kichanie, wrażenie
pieczenia w nosie, kłujący ból nosa, czy też nasilenie wydzieliny z nosa. Wystąpić mogą też ogólne działania niepożądane leku, jednak
zwykle są one efektem przedawkowania.

Nie wszystkim pacjentom zaleca się stosowanie kropli do nosa Sulfarinol. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na ich składniki
czynne lub pomocnicze, a także wiek poniżej 12 lat. Lek nie powinien być stosowany też przy jaskrze z wąskim kątem przesączania, a
oprócz tego przy wysychającym nieżycie nosa. Produktu nie powinny stosować osoby uczulone na sulfonamidy, a o ewentualnym
stosowaniu produktu w ciąży i w czasie karmienia piersią powinien zdecydować lekarz po indywidualnej ocenie ryzyka i korzyści terapii.
Konsultacji z lekarzem przed zastosowaniem leku Sulfarinol wymagają też przypadki pacjentów w podeszłym wieku, a także
chorujących na nadciśnienie, tarczycę, cukrzycę, czy też astmę oskrzelową.
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Skład
Substancja czynna: 1 ml kropli do nosa zawiera 50 mg sulfatiazolu oraz 1 mg azotanu nafazoliny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nieżyt nosa wysychający. Dzieci do ukończenia 12 r.ż.
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Ostrożnie stosować u chorych z cukrzycą, astmą oskrzelową,
nadciśnieniem, chorobami tarczycy lub układu krążenia (szczególnie w przypadku zaburzeń rytmu), stwardnieniem tętnic mózgu,
przerostem gruczołu krokowego, podczas terapii inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. W przypadku
wystąpienia bólu w miejscu podania, braku poprawy, nasilenia zmian miejscowych nabłonka oraz krwawienia z nosa należy przerwać
leczenie.

Dawkowanie
Dorośli: do każdego otworu nosowego: 1-2 krople co 4-6 h. Nie stosować dłużej niż 3-5 dni, ze względu na ryzyko wystąpienia wtórnego
nasilenia obrzęku i kataru.

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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