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Nasivin Baby 0.01% 5ml $
 

cena: 22,37 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,1 mg/ml

Opakowanie 5 ml

Postać krop.do nosa

Producent MERCK SELBSTMEDICATION GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Polecane w celu zmniejszenia obrzęku błon śluzowych jam nosa w przypadkach różnego
rodzaju nieżytów nosa, zwłaszcza utrudniających oddychanie i ssanie pokarmu.

Działanie:

Zwęża naczynia krwionośne, w wyniku czego przekrwienie błon śluzowych zmniejsza się.
Podanie preparatu zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje
nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos.

Sposób użycia:

u niemowląt w 1. rż.:

Do 4. tyg. życia należy podawać 1 kroplę preparatu do każdego otworu nosowego
2-3x/dobę. 
Od 5. tyg. życia do ukończenia 1. r.ż. należy podawać 1-2 krople do każdego otworu
nosowego 2-3x/dobę. 
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Można również w zależności od wieku dziecka nałożyć 1-2 krople roztworu na wacik, a
następnie przemyć nim nozdrza. Pojedynczych dawek preparatu nie należy stosować częściej
niż 3x/dobę. 

Bez zalecenia lekarza można stosować jedynie przez krótki okres (3-5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Skład:

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nieżyt nosa wysychający, nadwrażliwość na substancję czynną, chlorek benzalkoniowy
(substancja konserwująca) lub na którykolwiek z pozostałych składników preparatu.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu oddechowego: (często) uczucie pieczenia błony śluzowej nosa,
suchość błony śluzowej nosa i kichanie mogą występować zwłaszcza u wrażliwych
pacjentów. W rzadkich przypadkach po ustaniu działania może wystąpić silne uczucie
„zatkania” nosa (przekrwienie reaktywne). 
Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż
zalecane, może prowadzić do polekowego nieżytu nosa. Może on wystąpić już po 5-7
dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego
uszkodzenia błony śluzowej nosa i wysychającego nieżytu nosa. 
Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój. 
Zaburzenia układu krążenia: (niezbyt często) kołatanie serca, przyspieszona czynność
serca (tachykardia) i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym
podaniu preparatu.

 

Interakcje:

Przedawkowanie lub doustne zażycie preparatu, a także stosowanie trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed
zastosowaniem preparatu może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Przechowywanie:
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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