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Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml
 

Cena: 27,29 zł

Opis słownikowy

Marka Otrivin

Postać aerozol

Producent Glaxosmithkline

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ksylometazolina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Otrivin Menthol to lek bez konserwantów w postaci aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek.
Lek stosuje się w celu odblokowania nosa i łatwiejszego oddychania podczas kataru, przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa.
Objawy te towarzyszą przeziębieniu, katarowi siennemu, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok. Dodatkowo
Otrivin Menthol zawiera substancje (m.in. eukaliptol), które powodują uczucie chłodu na błonach śluzowych. Działanie leku rozpoczyna
się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin. Otrivin Menthol można stosować u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Skład Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian,
lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących.

Działanie Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/otrivin-menthol-1-mg-ml-aerozol-do-nosa-10-ml.html
https://www.e-medest.pl/marka-otrivin,dFA-cxU.html
https://www.e-medest.pl/postac-aerozol,dDw-Tww.html
https://www.e-medest.pl/producent-glaxosmithkline,dCg-jA.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-lek-bez-recepty,dEw-gRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-ksylometazolina,dEg-pxI.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany
nos, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo lek zmniejszania przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej.

Lek zawiera substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu.

Działanie leku Otrivin Menthol rozpoczyna się w ciągu 2 minut i trwa do dwunastu godzin.

Wskazania Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Otrivin Menthol stosuje się: w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego,
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok; wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego, ponieważ lek zmniejsza
przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, jako środek ułatwiający wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Dawkowanie Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się do nosa.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Ostatnią
dawkę leku należy przyjąć bezpośrednio przed snem.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Leku Otrivin Menthol nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z
lekarzem.

Przeciwwskazania Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w czasie ciąży, jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, jeśli pacjent ma jaskrę z
wąskim kątem przesączania, jeśli błona śluzowa nosa jest sucha.

Informacje dodatkowe Otrivin Menthol, 1 mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują: podwyższone ciśnienie krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy,
cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, łagodny nowotwór nadnerczy,

Należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje lub w ostatnich 14 dni były podawane inhibitory MAO (leki stosowane w
depresji).

U osób wrażliwych lek może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich
nawrót.

Nie stosować Otrivin Menthol do oczu lub w jamie ustnej.

W okresie karmienia piersią lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej

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

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
25 °C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Otrivin Menthol nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji: inhibitory
monoaminooksydazy (IMAO) oraz trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

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.

Nie należy stosować leku w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin Menthol można stosować wyłącznie po konsultacji z
lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Produktu Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Otrivin Menthol stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
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