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NASODREN aerozol do nosa 50 mg zatoki
 

Cena: 28,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (50mg liof.prosz+5ml rozp.+dozow.)

Postać aer.do nosa

Producent SIROWA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NASODREN, aerozol do nosa, 1 sztuka

Nasodern usuwa wydzielinę i oczyszcza nos oraz zatoki przynosowe, dzięki czemu szybko łagodzi objawy zapalenia zatok. Po
zastosowaniu, u pacjenta następuje wzmożone uwalnianie wydzieliny śluzowej zgromadzonej w nosie i zatokach przynosowych, które
trwa nawet do dwóch godzin. W rezultacie, szybko ustępuje ból głowy i/lub tworzy często towarzyszący zapaleniu zatok przynosowych.

Zastosowanie:
Przeznaczony do miejscowego łagodzenia objawów nieżytu nosa (uczucia zablokowanego nosa) takich jak:

zalegająca w nosie wydzielina śluzowa,
brak powonienia,
ból głowy i/lub twarzy,
uczucie zatkanych uszu.

Sposób użycia:

Otwórz pojemnik zawierający proszek, przekręcając zakrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz usuń zatyczkę.
Otwórz plastikową ampułkę z płynem, odrywając jej górną część.
Wlej zawartość ampułki do pojemnika z proszkiem.
Nakręć dozownik z rozpylaczem na pojemnik i wstrząśnij delikatnie aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Zaczekaj, aż cała powstała piana zniknie.
Zdejmij nasadę ochronną z dozownika z rozpylaczem.
Przed pierwszym zastosowaniem, przeprowadź 2-3 próbne rozpylenia roztworu, kierując dozownik w powietrze z daleka od oczu.
Ustaw głowę pionowo, unikając przechylania w przód lub w tył.
Umieść końcówkę dozownika w prawym otworze nosowym.
Powstrzymaj oddech na 3-5 sekund i rozpyl roztwór w prawym otworze nosowym, naciskając dozownik tylko raz.
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Wykonaj głęboki wydech ustami, a następnie oddychaj normalnie.
Nie wdychaj rozpylonego roztworu.
Powtórz, umieszczając końcówkę dozownika w lewym otworze nosowym.
Po zakończeniu oczyść końcówkę dozownika czystą chusteczką higieniczną i nałóż nasadkę na dozownik.
Można stosować jedynie poprzez rozpylenie do otworów nosowych.
Powinien być stosowany tylko raz dziennie do każdego otworu nosowego, najlepiej o tej samej porze dnia, ale najpóźniej około 2 godziny
przed snem.
Podanie większej niż zalecana dziennej dawki preparatu nie zwiększy jego efektywności działania.

Leczenie trwa zwykle 7-10 dni, ale w razie konieczności można je wydłużyć do 14 dni.
Znaczna poprawa lub całkowite ustąpienie objawów najczęściej następuje po zastosowaniu 6-8 dawek.
Po zastosowaniu 3-5 dawek preparatu zazwyczaj zmniejszają się lub zupełnie ustępują bóle głowy i/lub twarzy, często towarzyszące
nieżytowi nosa.
Niezależnie od ustąpienia bólu głowy i innych objawów nieżytu nosa, leczenie powinno trwać przez zalecany okres 7-10 dni.
W przypadkach komplikacji podczas zakażeń ropnych należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli koniecznie jest zastosowanie kolejnej kuracji w ostrych czy przewlekłych stanach, może być ona rozpoczęta po 7-10 dniach od
zakończenia pierwszej serii.

Składniki:
Liofilizowany proszek będący naturalnym ekstraktem ze świeżych bulw alpejskiego Cyclamen Europaeum L.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fiołki, pierwiosnki lub inne gatunki roślin, ze względu na
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku błony śluzowej nosa, powiek czy twarzy.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 6. roku życia.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych lub obsługa maszyn nie jest zalecane w ciągu pierwszych dwóch godzin po aplikacji preparat.

Ważne wskazówki:

Przed zastosowaniem aerozolu należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie, lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Inne produkty aplikowane do otworów nosowych mogą być zastosowane po upływie 1,5-2 godzin po zastosowaniu aerozolu.
Nie zawiera sztucznych barwników ani konserwantów.
Po sporządzeniu przechowywać w lodówce (2-8°C) nie dłużej niż 16 dni.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia:

Przedawkowanie preparatu może spowodować silne uczucie pieczenia w jamie nosowo-gardłowej, jednak bez poważniejszych
konsekwencji dla pacjenta.
W sytuacji przypadkowego przedawkowania pomocne może okazać się płukanie jamy nosowej i gardła ciepłą wodą.
Należy stosować 1 dawkę dziennie do każdego otworu nosowego.
Należy unikać wdychania aerozolu podczas jego aplikacji.
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, ponieważ może on powodować podrażnienie lub objawy ostrego zapalenia spojówek.

Dodatkowe informacje:

Przejściowe uczucie łagodnego i krótkotrwałego pieczenia lub swędzenia, kichanie, łzawienie lub wzmożona wydzielina z nosa mogą
pojawić się po kilku minutach po zastosowaniu preparatu. Jest to zjawisko całkowicie normalne i oznacza, że preparat zaczyna działać,
zaś pacjent reaguje na jego działanie w sposób optymalny.
Z powodu wystąpienia opisanych objawów nie należy przerywać leczenia.
Zabarwiona na różowo wydzielina nosa jest także możliwym następstwem zastosowania preparatu, które nie powinno budzić niepokoju.
Jedzenie i picie nie wpływa na działanie wyrobu medycznego.

Produkt zawiera: 50mg liofilizat + 5ml rozpuszczalnik + dozownik.

Wytwórca
Hartington Pharma Ltd

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

https://www.e-panaceum.eu
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

1 Northumberland Ave
Trafalgar Square
London WC2N 5BW
Wielka Brytania

Dystrybutor
Sirowa Poland Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
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