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Nasivin Classic 0,05%, aerozol do nosa, 10ml
 

cena: 28,69 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Nasivin Classic 0,05% jest lekiem zawieraj?cym jako substancj? czynn? oksymetazoliny chlorowodorek, który
zw??a naczynia krwiono?ne. Podanie leku Nasivin Baby zmniejsza obrz?k zmienionej zapalnie b?ony ?luzowej
i hamuje nadmierne wydzielanie, co u?atwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia
b?ony ?luzowej nosa powoduje równie? otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzaj?cych zatok
przynosowych i odblokowuje tr?bki s?uchowe. U?atwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zaka?enia
bakteryjnego.

Wskazanie
 Stosuje si? w obrz?ku b?on ?luzowych wyst?puj?cym w ostrym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa,
naczynioruchowym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa, alergicznym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa, zapaleniu
zatok przynosowych, zapaleniu tr?bki s?uchowej, zapaleniu ucha ?rodkowego.

Dawkowanie
 Lek przeznaczony wy??cznie do podawania donosowego (równie? w zapaleniu tr?bki s?uchowej i w
zapaleniu ucha ?rodkowego).
Lek mo?e by? tylko stosowany u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 6 lat.
Doro?li i dzieci wieku powy?ej 6 lat: 1 dawka aerozolu do ka?dego otworu nosowego 2 do 3 razy na dob?.
Leku nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 5 do 7 dni

Przed pierwszym u?yciem nale?y kilkakrotnie nacisn?? pompk?, aby uzyska? pe?n? dawk?.

Sk?ad
 Substancja czynna: oksymetazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny
chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o obj?to?ci 45 mikrolitra zawiera 22,5 mikrograma oksymetazoliny
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chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku Nasivin Classic:
 - je?li u pacjenta wyst?puje suche zapalenie b?ony ?luzowej nosa (zapalenie b?ony ?luzowej nosa z
tworzeniem si? strupów);
- je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników leku
- nie nale?y stosowa? u niemowl?t i dzieci w wieku do 6 lat.

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
P&G Health Germany GmbH 
Sulzbacher Str. 40 
65824 Schwalbach am Taunus 
Niemcy
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