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Otrivin 1 mg/ml Aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Aerozol do nosa Otrivin do nosa, to preparat, który udrożnia nos i pomaga pozbyć się kataru. Jego formuła zawiera chlorowodorek
ksylometazoliny i jest pomaga w leczeniu nadmiernego przekrwienia błony śluzowej nosa, które może występować podczas
przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz kataru siennego. Otrivin w aerozolu zawiera
chlorowodorek ksylometazoliny 1 mg/ml, zwęża rozszerzone naczynia krwionośne, dzięki czemu zmniejsza przekrwienie błony śluzowej
oraz ułatwia odpływ wydzieliny. Produkt jest idealny dla zatkanego nosa, ułatwia także oddychanie przez nos, a dzięki nawilżającym
właściwościom specjalnie opracowanej formuły dodatkowo zapobiega wysuszaniu śluzówki. Z Otrivinem dowiesz się jak pozbyć się
kataru! Aerozol może być też stosowany wspomagająco podczas leczenia zapalenia ucha środkowego. Otrivin to Twoja szybka pomoc,
gdy męczący katar utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie. Działa już po kilku minutach od aplikacji, a efekt utrzymuje się nawet do 12
godzin!

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan
dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70 %, hypromelozę 4000, wodę oczyszczoną, Dodatkowe informacje
- patrz ulotka

Dawkowanie
Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób stosowania
Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Jedna dawka do każdego otworu nosowego 3
razy na dobę.

Nie ucinać końcówki aplikatora
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.,

Po pierwszym otwarciu, aerozol do nosa może być stosowany do końca terminu ważności.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9445
Lek na receptę: Nie

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
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