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Otrivin ipra MAX aerozol 10 ml
 

Cena: 24,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,5mg+0,6mg)/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochl.,Ipratropii brom

Opis produktu
 

Skład: 
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropium.

Wskazania:
Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i wodnistej wydzieliny z nosa, związanych z przeziębieniem.

Działanie: 
Cholorowodorek ksylometazoliny jest symaptykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergiczne, czego skutkiem jest zwężenie
naczyń krwionośnych. Działanie występuje po 5-10 min i utrzymuje się przez 6-8 h. Bromek ipratropium jest czwartorzędowym
związkiem amoniowym o działaniu cholinolitycznym. Zastosowanie donosowe powoduje redukcję wycieku wydzieliny z nosa w wyniku
konkurencyjnego hamowania receptorów cholinergicznych w nabłonku nosa. Działanie występuje zwykle w ciągu 15 min i utrzymuje się
przeciętnie przez 6 h. Po podaniu jednorazowej dawki do każdego otworu nosowego stężenie w osoczu jest bardzo małe. Jednakże na
podstawie dostępnych danych, należy spodziewać się, że bromek ipratropium i ksylometazolina (w większym stopniu) będą kumulowały
się po zastosowaniu proponowanej dawki 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania: 
Nie stosować u dzieci w wieku < 18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji. Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji
czynnych lub pomocniczych. Znana nadwrażliwość na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę. U pacjentów
po zabiegach chirurgicznych w obrębie opony twardej, np. przezklinowym usunięciu przysadki i innych zabiegach prowadzonych drogą
przeznosową. Jaskra. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa

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.
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