
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Otrivin 0,5 mg/ml Aerozol do nosa dla dzieci 10 ml
 

Cena: 23,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 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
Uciążliwy katar nie daje spokoju Twojemu dziecku, utrudniając mu zasypianie i codzienne funkcjonowanie? Aerozol do nosa Otrivin dla
dzieci powstał z myślą o maluchach, które borykają się z nawracającymi przeziębieniami i alergiami, którym towarzyszy katar.
Substancją czynną jest chlorowodorek ksylometazoliny, a formuła produktu została opracowana dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Dzięki
odpowiednio dobranym składnikom Otrivin dla dzieci redukuje nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa, które występuje nie tylko
podczas przeziębienia i alergicznych zapaleń, ale również podczas kataru siennego i zapalenia zatok. Otrivin do nosa udrożnia nos, a
jego działanie utrzymuje się aż do 12 godzin. To doskonały wybór, aby Twoja pociecha mogła pozbyć się kataru i swobodnie oddychać.

Składniki
Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu
diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70 %, hypromeloze 4000, wodę oczyszczoną,
Dodatkowe informacje - patrz ulotka

Dawkowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
Podanie donosowe.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 dawka do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8-10 godzin).
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie ucinać końcówki aplikatora.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
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Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9444
Lek na receptę: Nie

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