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Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/ ml, aerozol do nosa, 15 ml
 

Cena: 20,14 zł

Opis słownikowy

Dawka (2,5mg+0,25mg)/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Phenylephrinum, Dimetindenum

Opis produktu
 

Opis leku:

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny (Phenylephrinum) oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas).
Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Roztwór zawiera benzalkoniowy chloreki sorbitol.

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego
(katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Wspomagająco w ostrymi przewlekłym zapaleniu zatok oraz wzapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed-i pooperacyjna w chirurgii
nosa. Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie i sposób podawania:
Produktu Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni.
Dawkowanie:
Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania produktu.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 do 2 aplikacji do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.
Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12lat:1 do 2aplikacjido każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się
przyjmować krótko przed snem.
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Sposób stosowania:

Zdjąć nasadkę ochronną. Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompkę kilka razy,aż do zadziałania dozownika. Tak przygotowany
aerozol jest gotowy do użycia. Umieścić końcówkę dozownika w otworze nosowym i zdecydowanie nacisnąć pompkę. Następnie
końcówkę dozownika należy usunąć z otworu nosowego bez zwalniania nacisku. Optymalna dystrybucja aerozolu następuje, gdy
rozpylanie wykonywane jest w trakcie niewielkiego wdechu przez nos.Po użyciu założyć nasadkę ochronną.
Sposób dozowania aerozolu zapewnia, że roztwór jest dobrze rozprowadzany po powierzchni błony śluzowej nosa. Umieszczony w
dozowniku standaryzowany zawór umożliwia dozowanie dokładnych dawek (140 mikrogramów na aplikację) i wyklucza możliwość
niezamierzonego przedawkowania.
Stosowanie u dzieci Produktu Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
produkt należy stosować pod nadzorem dorosłych.Ze względów higienicznych opakowanie produktu powinno być stosowane tylko
przez jednego pacjenta.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na fenylefrynę, dimetyndenu maleinianlub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6. ulotki
Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni (patrz punkt 4.5).
Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Producent:

GlaxoSmithKline

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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