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ACATAR CARE aer.donosa 0,5mg/ml 15 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent US PHARMACIA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Acatar Care w aerozolu do nosa zawiera substancje czynną oksymetazoliny chlorowodorek, który zwęża naczynia krwionośne.

Skład
Substancją czynną leku jest Oxymetazolini hydrochloridum.

1 mL roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µL (mikrolitra) zawiera 22,5µg
(mikrograma) oksymetazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH),
sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu Acatar Care do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy
stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

Acatar Care jest przeznaczony do podawania donosowego.

Ponowne leczenie produktem leczniczym można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.

Działanie
Oksymetazolina substancja czynna leku Acatar Care jest sympatykomimetykiem, zwęża naczynia krwionośne i w związku z tym
zmniejsza przekrwienie błon śluzowych. Podanie oksymetazoliny do nozdrzy prowadzi do zmniejszenia obrzęku zmienionej zapalnie
błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co umożliwia pacjentowi swobodne oddychanie przez nos. Acatar Care działa
przeciwzapalnie i przeciwutleniająco.
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Wskazania
Aerozol zalecany jest do stosowania w trakcie obrzęku błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
naczynioruchowym zapalenia błony śluzowej nosa, alergicznym zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok przynosowych,
zapalenia trąbki słuchowej, zapalenia ucha środkowego.
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