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Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml
 

Cena: 23,49 zł

Opis słownikowy

Marka Acatar

Postać aerozol

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Oksymetazolina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Substancją czynną leku Acatar Control jest oksymetazoliny chlorowodorek o działaniu zmniejszającym obrzęk błony śluzowej nosa. Lek
Acatar Control powoduje zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wytwarzanie wydzieliny.
Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos, zmniejsza katar.

Skład Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu
diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona.

Działanie Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje też rozszerzenie i otwarcie przewodów odprowadzających zatok
przynosowych oraz odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Działanie leku
rozpoczyna się w ciągu kilkunastu sekund po podaniu i utrzymuje się do 12 godzin.
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Wskazania Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Acatar Control jest stosowany w obrzęku błon śluzowych, występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym
zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Dawkowanie Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.
Acatar Control jest przeznaczony wy??cznie do stosowania donosowego.
Jedno opakowanie leku nie powinno by? u?ywane przez wi?cej ni? jedn? osob?.
Leku Acatar Control nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 6 lat.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: nale?y podawa? po jednej dawce do ka?dego otworu
nosowego 2 razy na dob?.
Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: nale?y podawa? po jednej dawce do
ka?dego otworu nosowego 2 do 3 razy na dob?.
Stosowa? jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni, nie d?u?ej ni? 7 dni. Nie nale?y
stosowa? dawek wi?kszych ni? zalecane.

Instrukcja stosowania leku
Przed pierwszym u?yciem nale?y uruchomi? dozownik poprzez kilkukrotne naciskanie
pompki, a? do pojawienia si? pierwszego pe?nego rozpylenia. Trzymaj?c g?ow? w
pozycji pionowej (nie odchylaj?c jej do ty?u) nale?y umie?ci? koniec aplikatora w
otworze nosowym, nie blokuj?c przy tym ca?kowicie jego ?wiat?a. Nast?pnie szybko i
energicznie nacisn?? dozownik, wykonuj?c jednocze?nie lekki wdech przez nos. Po
zastosowaniu nale?y oczy?ci? dozownik. U?ywanie dozownika przez wi?cej ni? jedn?
osob? mo?e przyczyni? si? do szerzenia zaka?enia.

Przeciwwskazania Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Kiedy nie stosować leku Acatar Control

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (oksymetazoliny chlorowodorek) lub którykolwiek z pozostałych
składników leku;
jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).
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Informacje dodatkowe Acatar Control, 0,5 mg/ml (0,05%) aerozol do nosa, 15 ml

Działania niepożądane
Jak każdy lek, oxymetazolina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek): uczucie pieczenia
błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek): kołatanie
serca, przyspieszenie czynności serca i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku.
Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): bóle głowy,
bezsenność, zmęczenie, niepokój.
W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku, może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. przekrwienie
reaktywne).
Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego
zapalenia błony śluzowej nosa. Może ono wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane i doprowadzić
do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Acatar Control zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 miesiąc.

Stosowanie innych leków
Stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) jednocześnie lub
bezpośrednio przed zastosowaniem leku Acatar Control może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy powiedzieć
lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Acatar Control może być stosowany tylko u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W przypadku stosowania leków zawierających oksymetazolinę przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można
wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. W takich przypadkach zdolność
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.
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