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Otrivin 1 mg + 50 mg Aerozol do nosa regeneracja 10 ml
 

Cena: 24,98 pln

Opis słownikowy

Dawka (1mg+0,05g)/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum,
Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Aerozol do nosa Otrivin Regeneracja kompleksowo dba o chorobowo zmieniony nos i przynosi mu aż potrójną ulgę. Nie tylko
odblokowuje go, ale także chroni przed wysuszeniem i regeneruje. Areozol pomaga w regeneracji Twojego nosa m.in. po katarze
siennym. Swoje działanie zawdzięcza kombinacji dwóch aktywnych czynników: chlorowodorku ksylometazoliny, który zmniejsza obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej, ułatwiając oddychanie oraz deksopantenolu, który chroni błonę śluzową nosa przed wysuszeniem i
regeneruje ją. Dzięki temu zatkany nos odzyskuje funkcjonalność i jest gotowy do obrony przed wirusami i alergenami. Aerozol
przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum (1 mg + 50 mg)/ml
Aerozol do nosa, roztwór

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu oraz disodu fosforan dwunastowodny, potasu
diwodorofosforan, benzalkoniowy chlorek (roztwór), wodę oczyszczoną, Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta

Dawkowanie
Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego stosownie do potrzeb, lecz nie więcej niż 3
razy na dobę.

Podanie donosowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
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Data ważności ma zastosowanie nawet wtedy, gdy opakowanie zostało otwarte.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25017
Lek na receptę: Nie

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

