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Septanazal dla dorosłych aer.donosa
 

Cena: 11,98 pln

Opis słownikowy

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

Opakowanie 1 poj.a 10ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum,
Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Opis
SEPTANAZAL dla dorosłych (1 mg + 50 mg)/ml aerozol do nosa 10 ml
Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum
Lek Septanazal dla dorosłych zawiera jako substancje czynne ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.
Pierwszy związek ma działanie obkurczające naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej jamy nosowej oraz
produkcję wydzieliny. W ten sposób łagodzi uczucie zatkanego nosa i ułatwia oddychanie.
Deksopantenol jest pochodną witaminy D5, kwasu pantotenowego, który stymyluje i przyspiesza proces gojenia się ran oraz wywiera
wpływ ochronny na nabłonek jamy nosowej.

Septanazal dla dorosłych jest wskazany do stosowania powyżej 6. roku życia.

Wskazania
Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa.
Leczenie uszkodzeń błony śluzowej jamy nosowej.
Niealergiczne (naczynioruchowe) zapalenie błony śluzowej.
Niedrożność przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ksylometazolinę, dekspantenol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w jaskrze z wąskim kątem przesączania.
Stany zapalne błony śluzowej nosa: przewlekłe zapalenie z nieznaczną ilością wydzieliny lub bez wydzieliny, suche zanikowe zapalenie,
naczynioruchowe zapalenie, zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa itd.
Jednoczesne przyjmowanie (lub stosowanie w przeciągu 2 tygodni poprzedzających rozpoczęcie kuracji) inhibitorów MAO albo
trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Także łączenie z preparatami przeciw grypie i przeziębieniu, zwłaszcza zawierającymi
sympatykomimetyki.
Równoczesna terapia innymi produktami leczniczymi mogącymi podnosić ciśnienie krwi.
Przebyta operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta.
Choroby towarzyszące: nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, rozrost gruczłoy krokowego,
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nadczynność tarczycy, porfiria.
Wiek poniżej 6. roku życia.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Preparat do stosowania wyłącznie w obrębie jamy nosowej (również w zapaleniu trąbki słuchowej).
W czasie aplikacji butelkę należy trzymać pionowo, dozownikiem skierowanym do góry.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:
1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.
Nie należy stosować dawek większych ani częściej niż jest to zalecane.

Lek Septanazal podawać nie dłużej niż przez 7 dni.
Powtórne aplikowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
W sprawie okresu stosowania leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.
Ze względów higienicznych jedno opakowanie leku powinno przypadać tylko na jednego pacjenta.

Działania niepożądane
Ksylometazolina może wchodzić w interakcje z innymi stosowanymi miejscowo oraz ogólnie lekami, tymczasem dla dekspantenolu nie
stwierdzono jak dotąd niezgodności. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z listą substancji czynnych, na które ów (z
wzajemnością) wpływa.

Najczęściej obserwowane efekty niepożądane to:

objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa);
kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych;
nasilenie obrzęku błony śluzowej (przekrwienie reaktywne) po odstawieniu leku;
objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem leku, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia
tętniczego krwi;
nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.
Dodatkowe informacje
Dodatkowo, długotrwałe użytkowanie preparatów ksylometazoliny nasila lub przyczynia się do wystąpienia ewentualnych objawów
ogólnoustrojowych.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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