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Nasivin soft 0.025% aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 21,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 mg/1ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent MERCK SELBSTMEDICATION GMBH

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Działanie:
Lek Nasivin soft 0,025% zawiera substancję czynną oksymetazoliny chlorowodorek, który zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku
Nasivin soft 0,025% zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne
oddychanie prze nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów
odrowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia
bakteryjnego. Nasivin soft 0,025% nie zawiera substancji konserwujących.

Wskazania:
Obrzęk błon śluzowych występujących 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.

Dawkowanie:
Nasivin Soft 0,025 % - dzieci powyżej 1 roku życia do 6 lat - 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:
Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:
• leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi;
• zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
• ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);
• guz chromochłonny nadnerczy;
• zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Działania niepożądane:
Często obserwowano suchość, pieczenie błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów. Długotrwałe lub częste
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stosowanie preparatu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, prowadzi do polekowego nieżytu nosa i może spowodować trwałe
uszkodzenie błony śluzowej nosa i wysychający nieżyt nosa. Niezbyt często występują: kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie
ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko obserwowano ból głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Skład:
Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
Inne składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

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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