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OTRIVIN AEROZOL 1MG/ML 10ML
 

cena: 22,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/1ml

Kategoria Lek

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa

Producent Novartis

Substancja
czynna

Ksylometazolina

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Działanie:

Ksylometazolina jest sympatykomimetykiem działającym na receptory alfa-adrenergiczne w błonie śluzowej nosa. Podana donosowo
zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i sąsiadującej części gardła poprzez zwężenie naczyń krwionośnych. Umożliwia to
łatwiejsze oddychanie osobom, u których występuje uczucie zatkanego nosa. Działanie produktu leczniczego Otrivin rozpoczyna się w
ciągu kilku minut po podaniu i utrzymuje się do 12 godzin. Specjalny skład produktu leczniczego (substancje wykazujące działanie
nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Zastosowanie:

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, zapalenia zatok. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszeniu
przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin
ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Przeciwwskazania:

Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent przebył operację
wykonywana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej. Jeśli pacjent ma jaskrę z
wąskim kątem przesączania.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy
przerwać stosowanie leku Otrivin i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów
niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka
lub gardła, świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami. Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): suchość
lub podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadkie działania niepożądane
(występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia,
niemiarowa lub przyspieszona czynność serca. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
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niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę. Nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Dorośli i
młodzież powyżej 12. roku życia: 1 dawka aerozolu Otrivin do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Producent:
NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa
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