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Acatar Control 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa, 15ml
 

Cena: 21,81 zł

Opis słownikowy

Część ciała Nos, Zatoki

Dla kogo Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ACATAR

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozol

Producent US PHARMACIA

Przeznaczenie Katar

Rodzaj produktu Lek

Wiek Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od
6 lat

Opis produktu
 

Opis
Acatar Control to lek, którego substancją czynną jest oksymetazolina chlorowodorek, który działa na błonę śluzową nosa poprzez
zmniejszenie jej obrzęku oraz zahamowanie nadprodukcji wydzieliny związanej z procesem zapalnym. W konsekwencji lek ten prowadzi
do udrożnienia nosa, co z kolei usprawnia proces oddychania przez nos oraz redukuje objawy kataru.

Wskazania
Lek Acatar Control jest zalecany w leczeniu obrzęku błon śluzowych, który towarzyszy ostremu zapaleniu błony śluzowej nosa,
alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej oraz zapaleniu ucha
środkowego.

Działanie
Działanie Acatar Control polega również na zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej nosa, co prowadzi do rozszerzenia i otwarcia
przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz odblokowania trąbek słuchowych. W ten sposób ułatwione zostaje usuwanie
wydzieliny, co z kolei przyczynia się do skuteczniejszego wyleczenia zakażenia bakteryjnego. Lek ten działa bardzo szybko - już po
kilkunastu sekundach od podania - i utrzymuje swoje działanie przez okres do 12 godzin.

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.
Acatar Control jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego.
Jedno opakowanie leku nie powinno być używane przez więcej niż jedną osobę.
Leku Acatar Control nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy podawać po jednej dawce do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę.
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Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: należy podawać po jednej dawce do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.
Stosować jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni, nie dłużej niż 7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Skład
Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu
diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Acatar Control jest wystąpienie u pacjenta uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną -
oksymetazolinę chlorowodorek - lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Ponadto, lek ten nie powinien być stosowany u
pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

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

Często występujące (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek): uczucie pieczenia błony śluzowej
nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.
Rzadko występujące (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek): kołatanie serca, przyspieszenie
czynności serca i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku.
Bardzo rzadko występujące (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): bóle głowy,
bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Ostrzeżenia

Lek Acatar Control zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 miesiąc.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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