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

cena: 25,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Otrivin dla dzieci 0,5mg/ml to miejscowo dzia?aj?cy lek, który poprzez obkurczanie naczy? krwiono?nych
zmniejsza przekrwienie i obrz?k b?ony ?luzowej nosa oraz ilo?? wydzieliny. Pacjentom z uczuciem zatkanego
nosa, u?atwia oddychanie przez nos. Specjalny sk?ad leku (substancje wykazuj?ce dzia?anie nawil?aj?ce)
zapobiega wysychaniu i podra?nieniu b?ony ?luzowej nosa. Dzia?anie leku rozpoczyna si? w ci?gu 2 minut i
utrzymuje si? do dwunastu godzin. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.

Wskazania
 Nadmierne przekrwienie b?ony ?luzowej nosa wyst?puj?ce w przebiegu przezi?bienia, kataru siennego,
alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, zapalenia zatok. Lek u?atwia odp?yw wydzieliny z zapalnie
zmienionych zatok przynosowych. Dzi?ki zmniejszaniu przekrwienia b?ony ?luzowej jamy nosowo-gard?owej,
mo?e by? stosowany wspomagaj?co w zapaleniu ucha ?rodkowego. Otrivin dla dzieci u?atwia wziernikowanie
nosa (badanie jamy nosowej).

Dawkowanie
 Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem doros?ych): 1 dawka do ka?dego otworu nosowego 1 do 2 razy
na dob? (co 8 – 10 godzin).
Nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 3 razy na dob?.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem doros?ych): 1 lub 2 dawki aerozolu do ka?dego otworu
nosowego 2 do 3 razy na dob? .
Nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 3 razy na dob?.

Leku nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 2 lat.
Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 11 lat powinno odbywa? si? pod nadzorem doros?ych.
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Zaleca si?, aby ostatni? dawk? leku przyj?? bezpo?rednio przed pój?ciem spa?.
Nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? przez 10 kolejnych dni.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny
chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu
fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Otrivin dla dzieci:
- je?li pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników
tego leku
- je?li pacjent przeby? operacj? wykonywan? przez nos, np. usuni?cie przysadki lub operacj? przebiegaj?c? z
ods?oni?ciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).
- je?li pacjent ma jaskr? z w?skim k?tem przes?czania (podwy?szone ci?nienie w oku).
- je?li u pacjenta b?ona ?luzowa nosa jest bardzo sucha (wysychaj?ce zapalenie b?ony ?luzowej nosa lub
zanikowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa).

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i 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
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
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