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Nasic (0,1 mg + 5 mg)/ dawkę, aerozol do nosa, 10 ml
 

Cena: 17,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,1mg+5mg)/daw.

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z
O.O.

Opis produktu
 

Nasic to lek w postaci aerozolu do nosa, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia, którego substancjami czynnymi są
ksylometazolina oraz dekspantenol. Ksylometazolina obkurcza naczynia krwionośne, dzięki czemu zmniejsza obrzęk i przekrwienie
błony śluzowej nosa, a deksopantenol przyśpiesza gojenie się ran oraz wspomaga regenerację błon śluzowych.

Nasic stosuje się w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa.
Lek poprawia drożność nosa, dzięki czemu ułatwia oddychanie przez nos, a także wspomaga gojenie się ran błony śluzowej.

Wskazania

Jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa -
dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład

1 dawka aerozolu (0,1 ml roztworu) zawiera:

substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) 0,1 mg, deksopantenolu (Dexpanthenolum)
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5mg,
substancje pomocnicze: benzalkoniowego chlorku roztwór, potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda
oczyszczona.

 

Działanie

Przeciwobrzękowe, regenerujące.

 

Dawkowanie

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

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: po 1 dawce do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do 3 razy na dobę.
Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości i reakcji pacjenta na lek.

Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz wyraźnie zalecił kontynuowanie stosowania. Ponowne stosowanie powinno
nastąpić dopiero po kilkudniowej przerwie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny, deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Suche zapalenie błony śluzowej nosa, po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających
z odsłonięciem opony twardej.
U dzieci w wieku poniżej 6 lat. 

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, nasic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

pobudzenie,
bezsenność,
zmęczenie (np. senność, sedacja),
ból głowy,
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halucynacje (szczególnie u dzieci),
zaburzenia rytmu serca (arytmie serca),
skurcze (szczególnie u dzieci),
po ustaniu działania leku zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa, krwawienia z nosa.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

kołatanie serca (palpitacje), przyspieszenie pracy serca (tachykardia),
wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).

 

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd).

 

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie.

 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje stosować.
Jednoczesne stosowanie leku z lekami stosowanymi w depresji (inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I typu tranylcyprominy)
lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), jak również z lekami zwiększającymi ciśnienie może powodować podwyższenie
ciśnienia tętniczego krwi jako wynik działania na układ sercowo-naczyniowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku w przypadku:
przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub innych leków, które mogą powodować wzrost
ciśnienia tętniczego krwi,
zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie gdy u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem
przesączania,
ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego (np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego),
choroby serca (np. zespołu długiego odstępu QT), - guza chromochłonnego (guza rdzenia nadnerczy),
chorób metabolicznych (np. nadczynności tarczycy, cukrzycy),
uczulenia na substancje sympatykomimetyczne; zastosowanie leku u osób z takim uczuleniem może powodować
bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze,
zaburzenia metabolicznego zwanego porfirią,
łagodnego przerostu prostaty (rozrost gruczołu krokowego).

Z powodu niebezpieczeństwa zaniku błony śluzowej nosa, stosowanie leku w przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa powinno
odbywać się pod nadzorem lekarza.

Stosowanie u dzieci

Należy unikać długotrwałego stosowania lub stosowania w dawkach większych niż zalecane, zwłaszcza u dzieci.
Większe dawki powinny być podawane jedynie po konsultacji z lekarzem.
Lek zawiera stężenie substancji czynnych przeznaczone dla osób dorosłych i starszych dzieci. Dlatego jest nieodpowiedni dla
niemowląt i dzieci poniżej 6. roku życia. 
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Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.
Badania dotyczące wpływu leku na rozwój płodu są niewystarczające, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w ciąży.
Nie wiadomo, czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki, dlatego leku nie powinny stosować kobiety karmiące
piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami wówczas nie przewiduje się negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.

 

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy 

Lek zawiera 0,02 mg chlorku benzalkoniowego w jednej dawce aerozolu (0,1 ml roztworu).
Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi
czas.

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

