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Nosox Classic, aerozol do nosa, roztwór 0,05%, 10ml
 

Cena: 7,88 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 %

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztw.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

Lek Nosox Classic, 0,05%, aerozol do nosa stosuje się w obrzęku błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej
nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych,
zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.
  Szybko odblokowuje nos
  Działa do 12 h!
  Zmniejsza katar w przebiegu różnych schorzeń: przeziębienie, alergia, zapalenie zatok
  Hamuje aktywność wirusów wywołujących objawy przeziębienia
  Działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe
  Sprawdzona substancja czynna stosowana od lat
  Skuteczność oksymetazoliny potwierdzona badaniami klinicznymi

Sposób użycia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu (1 naciśnięcie pompki do oporu) do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na
dobę.
Nie należy stosować leku częściej niż 3 razy na dobę.
Nie stosować leku dłużej niż 5 do 7 dni. Ponowne leczenie można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
Ze względu na stężenie substancji czynnej leku Nosox Classic, 0,05% nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 6 lat.
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1 ml roztworu zawiera substancję czynną oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg
substancje pomocnicze - disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu chlorek, disodu edetynian,
benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nosox Classic, 0,05%, aerozol do nosa?
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa.
Leku Nosox Classic, 0,05%, aerozol do nosa nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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