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Acatar control, aerozol do nosa, 15 ml
 

cena: 18,19 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać aerozol do nosa

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Acatar Control jest lekiem, który powoduje zmniejszenie obrz?ku zmienionej zapalnie b?ony ?luzowej nosa i
hamuje nadmierne wytwarzanie wydzieliny. Prowadzi to do udro?nienia nosa, u?atwia oddychanie przez nos,
zmniejsza katar. Substancj? czynn? leku Acatar Control jest chlorowodorek oksymetazoliny o dzia?aniu
zmniejszaj?cym obrz?k b?ony ?luzowej nosa. Dzia?anie leku rozpoczyna si? w ci?gu kilkunastu sekund po
podaniu i utrzymuje si? do 12 godzin.

Wskazanie
 Obrz?k b?on ?luzowych wyst?puj?cy w ostrym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa, alergicznym zapaleniu b?ony
?luzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu
tr?bki s?uchowej, zapaleniu ucha ?rodkowego.

Dawkowanie
Doro?li i dzieci powy?ej 12. roku ?ycia: aplikowa? jedn? dawk? leku do ka?dego otworu nosowego, stosowa?
2-3 razy na dob?.
Dzieci 6-12 lat: aplikowa? jedn? dawk? leku do ka?dego otworu nosowego, stosowa? 2 razy na dob?.
Stosowa? 3-5 dni, maksymalnie 7 dni. Nie przekracza? zaleconego dawkowania.
 
 Sk?ad
 1ml roztworu zawiera: substancj? czynn?: 0,5mg chlorowodorku oksymetazoliny oraz substancje pomocnicze:
chlorek benzalkoniowy.
Jedna dawka  aerozolu zawiera maksymalnie 0,025mg chlorowodorku oksymetazoliny.
Pozosta?e sk?adniki: chlorek benzalkoniowy, disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan
dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona.

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

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
Acatar Control w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Acatar Control:
- je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na substancj? czynn? (oksymetazoliny chlorowodorek) lub
którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku Acatar Control,
- je?li u pacjenta wyst?puje suche zapalenie b?ony ?luzowej nosa (zapalenie b?ony ?luzowej nosa
z tworzeniem si? strupów).

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40,
50-507 Wroc?aw
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