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Otrivin Allergy aerozol do nosa 15ml
 

Cena: 24,77 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać aerozol

Substancja
czynna

dimetynden, fenylefryna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

CO TO JEST OTRIVIN ALLERGY I KIEDY POWINIEN BYĆ UŻYWANY?

Otrivin Allergy to lek o działaniu miejscowym, zawierający:

fenylefrynę - szybko i długotrwale zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa
maleinian dimetindenu - hamujący wydzielanie histaminy odpowiedzialnej za reakcje alergiczne.

Substancje czynne preparatu Otrivin Allergy ułatwiają oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejszają wydzielanie śluzu. Nie
upośledza czynności rzęsek nabłonka jamy nosowej.

Preparat przeznaczony jest do stosowania na błony śluzowe nosa, jego aktywność nie zależy od stężenia składników czynnych w
surowicy. Otrivin Allergy stosuje się do leczenia sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego nieżytu nosa, objawowego
leczenia przeziębień, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego nieżytu nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia zatok,
naczynioruchowego nieżytu nosa. Niedrożność nosa po urazach jamy nosowej. Leczenie wspomagające w zapaleniu ucha środkowego
Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa.

JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE PRZED UŻYCIEM PREPARATU OTRIVIN ALLERGY?

Nie stosować preparatu Otrivin Allergy w postaci aerozolu do nosa u dzieci poniżej 6. roku życia.

Preparatów Otrivin Allergy nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu,
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zanikowego nieżytu nosa,
aktualnie trwającego lub zakończonego w ciągu 14 dni leczenia inhibitorami monoaminooksydaz.

Preparatu Otrivin Allergy nie należy używać nieprzerwanie dłużej niż dwa tygodnie. Przewlekłe stosowanie spowodować może
przekrwienie błony śluzowej nosa i nawrót lub nasilenie objawów.

Podobnie jak w przypadku innych leków obkurczających naczynia, nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nadużywanie,
zwłaszcza przez małe dzieci i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), może prowadzić do wystąpienia działań ogólnych.

Pacjenci z chorobą wieńcową, nadciśnieniem, chorobami tarczycy lub jaskrą z wąskim katem przesączania przed użyciem preparatu
Otrivin Allergy powinni skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i okres karmienia piersią

Nie stosować w okresie ciąży.
Stosowanie w okresie karmienia piersią wyłącznie na zlecenie lekarza.

Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

JAK UŻYWAĆ OTRIVIN ALLERGY?

Otrivin Allergy należy stosować po dokładnym oczyszczeniu nosa.

Dorośli oraz dzieci powyżej 6. roku życia

1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego, 3 do 4 razy na dobę: ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

Zdjąć nakładkę ochronną. Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompkę kilka razy, aż do zadziałania dozownika. Tak
przygotowany aerozol jest stale gotowy do użycia. Umieścić końcówkę dozownika w otworze nosowym, zdecydowanie nacisnąć
pompkę, a następnie wyjąć ją z otworu nosowego nie puszczając pompki. Rozpylanie powinno być wykonane w trakcie niewielkiego
wdechu przez nos. Po użyciu założyć nakładkę ochronną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY OTRIVIN ALLERGY POWODUJE NIEPOŻĄDANE EFEKTY UBOCZNE?

Otrivin Allergy jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowany. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne i przemijające objawy
miejscowe (uczucie pieczenia lub suchość błony śluzowej nosa).

Nie obserwowano poważnych objawów w następstwie przypadkowego połknięcia preparatu Otrivin Allergy przez małe dzieci. Niekiedy
występowało uczucie zmęczenia, ból brzucha, nieznaczne przyspieszenie pracy serca, wzrost ciśnienia tętniczego, niepokój, bezsenność
oraz bladość skóry.

Poinformuj lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepożądanych efektów, w szczególności o tych nie wymienionych w ulotce.

Skład:

fenylefryna 2,5 mg/ml;
maleinian dimetindenu 0,25 mg/ml
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