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Afrin ND Mentol aer.donosa,plyn(roztwór) 0
 

Cena: 20,64 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent BAYER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Afrin ND Mentol to aerozol do nosa stosowany jest w celu leczenia objawów zatkanego nosa, spowodowanych katarem siennym,
przeziębieniem i zapaleniem zatok.

Substancją aktywną w produkcie Afrin ND Mentol jest chlorowodorek oksymetazoliny . Powoduje ona zwężenie naczyń krwionośnych w
błonie śluzowej nosa, zaś zmniejszony przepływ krwi wpływa na ograniczenie obrzęku błony śluzowej. Dzięki temu poprawia się
drożność przewodów nosowych, dodatkowo zatoki przynosowe są lepiej wentylowane i ułatwiony jest odpływ zalegającej w nich
wydzieliny.

Skład:
1ml zawiera 0,5mg oksymetazoliny chlorowodorku
Substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon k29-32,
benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, glikol propylenowy, woda oczyszczona, alkohol benzylowy, cyneol, kamfora racemiczna, mentol,
celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa

Stosowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
Dzieci w wieku 6-10 lat: 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.Stosować co 12 godzin.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Nie należy stosować produktu Afrin ND u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem
przesączania.Produktu Afrin ND nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Leku Afrin ND nie należy stosować dłużej niż 7 dni.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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