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ACATAR ALLERGY aer.donosa 10 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent US PHARMACIA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Lek Acatar Allergy zawiera azelastynę, która należy do grupy leków działających przez zapobieganie
działaniu histaminy (leki przeciwhistaminowe) i innych substancji, które organizm wytwarza podczas
reakcji alergicznej, zazwyczaj powodujących u pacjenta wodnistą wydzielinę z nosa, kichanie,
swędzenie lub zatkany nos.

Wskazania:
Lek Acatar Allergy jest stosowany w leczeniu objawowym sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń
(napadów) niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jak stosować aerozol:
1. Wydmuchć nos.
2. Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowe zabezpieczenie nasadki (Rysunek 1).
3. Zdjąć nasadkę ochronną (Rysunek 2).
4. Przed pierwszym użyciem nacisnąć kilkukrotnie pompkę do momentu równomiernego
rozpylenia aerozolu (3-4 razy) (Rysunek 3).
5. Wykonaćjedno rozpylenie do każdego otworu nosowego trzymając głowę pionowo. Nie
należy przechylać głowy do tyłu (Rysunek 4).
6. Wytrzeć końcówkę pompki i nałożyć nasadkę ochronną.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli objawy nasiliły się lub utrzymują się dłużej niż
3 dni bez znaczącej poprawy pomimo stosowania leku Acatar Allergy aerozol do nosa.
Lek Acatar Allergy nie powinien być stosowany bez nadzoru lekarza dłużej niż 4 tygodnie.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku
po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
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 Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
Nie stosować dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym użyciu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Uwaga:
Acatar Allergy aerozol do nosa jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w
wieku powyżej 6 lat.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza
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