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ACATAR CARE aerozol do nosa, 15 ml
 

cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Postać aerozol

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie odblokowanie zatkanego nosa

Opis produktu
 

ACATAR CARE aerozol do nosa - działanie:

oksymetazoliny chlorowodorek zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i
hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa
powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe.
Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego.
kwas hialuronowy chroni i nawilża błonę śluzową nosa

ACATAR CARE aerozol do nosa - wskazania:

obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa
naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
zapalenie zatok przynosowych
zapalenie trąbki słuchowej, zapalenie ucha środkowego

ACATAR CARE aerozol do nosa - skład:

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku - 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 22,5 µg oksymetazoliny
chlorowodorku; substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny25% (do
ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań

ACATAR CARE aerozol do nosa - dawkowanie:
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lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego (również w zapaleniu trąbki słuchowej i w zapaleniu ucha
środkowego). Opakowanie powinno być używane tylko przez jedną osobę
dorośli i dzieci wieku powyżej 6 lat - 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę; leku nie należy
stosować dłużej niż 5 do 7 dni

ACATAR CARE aerozol do nosa - przeciwwskazania:

suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów)
uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników
operacja przeprowadzana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacja przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja
mózgu wykonywana przez nos lub usta)
lek może być stosowany ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści oraz ryzyka w
przypadku: zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ciężkich
chorób serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guza chromochłonnego
nadnerczy, zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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