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Afrin ND Aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 25,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa, roztw.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Afrin ND jest lekiem w postaci aerozolu, który stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia w objawowym leczeniu niedrożności
nosa. Substancją czynną preparatu jest oksymetazoliny chlorowodorek. Lek zwęża naczynia krwionośne w nosie, tym samym
przynosząc ulgę przy zatkanym nosie.

Działanie leku Afrin następuje już w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez godziny. Lek przeznaczony jest do stosowania w leczeniu
objawów zatkanego nosa, wywołanych katarem siennym, przeziębieniem oraz zapaleniem zatok.

Wskazania
Objawowe leczenie niedrożności nosa występującej w przebiegu kataru siennego, przeziębienia i zapalenia zatok, u dorosłych i dzieci
powyżej 6. roku życia.

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

Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
Dzieci w wieku od 6. do 10 roku życia: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
U dorosłych nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu (u dzieci nie więcej niż 4 dawki) w ciągu 24 godzin.

Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że na zalecenie lekarza. Ponowne podanie produktu
może nastąpić po upływie kilkudniowej przerwy w jego stosowaniu.

Skład
1 ml zawiera:
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substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg,
substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodufosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon K29-32,
benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, woda oczyszczona, alkoholbenzylowy, celuloza mikrokrystaliczna i kameloza sodowa,
aromat cytrynowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek oksymetazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO, lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona oraz
depresji). Inhibitory monoaminooksydazy mogą nasilać wzrost ciśnienia krwi wywołany przez oksymetazolinę.
Jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania.
Usunięta przysadka (chirurgiczne usunięcie przesadki mózgowej).
Zapalenie skóry i śluzówki przedsionka nosa z tworzeniem się strupów (suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).
Ostra choroba wieńcowa i lewokomorowa niewydolność serca („astma sercowa”).

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

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

kichanie,
suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej lub gardła,
uczucie zatkanego nosa.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób):

niepokój,
zmęczenie,
drażliwość,
zaburzenia snu u dzieci,
przyspieszone bicie serca, kołatanie serca,
wzrost ciśnienia krwi,
obrzęk błony śluzowej nosa,
ból głowy,
nudności,
zaczerwienienie,
wysypka,
zaburzenia widzenia.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje stosować.
Wykazywane przez oksymetazolinę działanie zwiększające ciśnienie krwi może być nasilone przez jednoczesne stosowanie
niektórych leków przeciwdepresyjnych: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny, inhibitorów
monoaminooksydazy (inhibitorów MAO).

Ostrzeżenia

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:
- choroba wieńcowa,
- nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi),
- nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność gruczołu tarczycy),
- cukrzyca,
- trudności w oddawaniu moczu spowodowane rozrostem gruczołu krokowego (prostaty).

Lek stosowany przez dłuższy okres może powodować uczucie zatkanego nosa. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni. Jeśli
po 7 dniach objawy nasilą się lub nie wystąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.
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Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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