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Vicks Sinex aloes i eukaliptus aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus w postaci aerozolu do nosa z oksymetazoliny chlorowodorkiem to produkt dla pacjentów dorosłych,
młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat.

Na co jest Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus? Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie objawów niedrożności nosa, która
współistnieje przy przeziębieniu bądź zapaleniu śluzówki nosa. Lek zaczyna działać już w kilka minut, a efekt jego działania utrzymuje się
nawet 6-8 godzin.

W opakowaniu znajduje się 15 ml roztworu do nosa Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus. W skład 1 ml roztworu wchodzi 0,5 mg
oksymetazoliny chlorowodorku oraz składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w
dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus u dzieci w wieku 6-10
lat to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego w częstotliwości nie większej niż 2-3 razy na dobę. Zalecane dawkowanie u dzieci
w wieku powyżej 10 lat, młodzieży i osób dorosłych to 1-2 dawki aerozolu Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus do każdego otworu nosowego
w częstotliwości nie większej niż 2-3 razy na dobę. Lek bez konsultacji z lekarzem nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni, gdyż
może potem przyczyniać się do uczucia zatkanego nosa.

Lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą pojawić się u
każdej osoby, która aerozol do nosa stosuje. Niezbyt częste skutki uboczne Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus to suchość i podrażnienie
nosa, jamy ustnej bądź gardła, a dodatkowo kichanie. Rzadkie działania niepożądane leku to natomiast przyspieszony rytm serca i jego
kołatanie, niepokój, rozdrażnienie i zmęczenie, a także bóle głowy i zaburzenia snu u dzieci, nudności, wzrost ciśnienia krwi, obrzęk
śluzówki nosa, a dodatkowo rumieńce, zaburzenia widzenia oraz pojawienie się wysypki. Przeciwwskazaniem Vicks Sinex Aloes i
Eukaliptus jest wiek poniżej 6 lat, nadwrażliwość na składniki preparatu, a także podwyższone ciśnienie gałki ocznej, ciężka choroba
serca, zapalenie skóry bądź błony śluzowej nosa lub strupy w nosie.
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Substancją czynną jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol, sodu cytrynian dwuwodny, tyloksapol, chloroheksydyny diglukonian, roztwór, kwas
cytrynowy bezwodny, suchy wyciąg z aloesu, benzalkoniowy chlorek,-roztwór, L-mentol, acesulfam potasowy, cyneol, L-karwon,
disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus jest stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu.
Aerozol do nosa Vicks Sinex przyniesie Ci ulgę w przypadku objawów takich jak: nieżyt nosa czy zatkany nos.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, chlorowodorek oksymetazoliny, lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus (patrz punkt 6).
jeśli pacjent stosuje (bądź stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO
stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona i depresji).
jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub duszność w przebiegu niewydolności serca.
jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączenia).
jeśli pacjent miał zabieg usunięcia przysadki.
jeśli pacjent ma zapalenie skóry lub błony śluzowej nozdrzy lub ma strupy w nosie.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat:
1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat:
1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat:
nie stosować.

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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