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Otrivin Menthol 1 mg/ml 10 ml
 

Cena: 23,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 10ml

Postać aer.do nosa,płyn(roztwór)

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

OTRIVIN MENTHOL to preparat w postaci aerozolu do nosa, który ułatwia oddychanie przez nos i udrażnia go. Działa nawilżająco i
przeciwdziała wysuszaniu się błony śluzowej. Wspomaga odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok.

Skład:
substancja czynna - ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
inne składniki - benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu
chlorek, sorbitol 70 %, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Działanie:
Preparat dzięki zawartości chlorowodorku ksylometazoliny odpowiada za miejscowe działanie obkurczające naczynia krwionośne i
ograniczenie przekrwienia śluzówki oraz jej obrzęku. Przyczynia się do zmniejszenia ilości wydzieliny. W przypadku niedrożności ułatwia
oddychanie przez nos. Wykazuje właściwości nawilżające i przeciwdziała nadmierne przesuszeniu śluzówki. Dodatkowo wspiera proces
odpływu wydzieliny z zatok dotkniętych stanem zapalnym. Preparat charakteryzuje się szybkim działaniem, które obserwuje się już po
kilku minutach i utrzymuje się przez nawet 10h.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki preparatu

Wskazania:
Aerozol należy stosować w przypadku nadmiernego przekrwienia śluzówki nosa towarzyszącego przeziębieniu, katarowi siennemu,
uczuleniowemu nieżytowi nosa albo zapaleniu zatok. Preparat przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku
życia.

Sposób użycia:
Stosować donosowo. W przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia stosować 1 dawkę aerozolu do każdego otworu
nosowego, powtarzając czynność x 3-4/24h.
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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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