Otrivin Natural
Aerozol do nosa
Naturalny hipertoniczny roztwór wody morskiej
z olejkiem eukaliptusowym

Przed zastosowaniem produktu Otrivin Natural należy uważnie zapoznać się z treścią
ulotki. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Podczas przeziębienia proces zapalny powoduje obrzęk błony śluzowej nosa,
zablokowanie nosa oraz zwiększenie ilości wydzieliny. Dzięki różnicy ciśnień
pomiędzy hipertonicznym* roztworem wody morskiej a błoną śluzową nosa (efekt
osmotyczny), produkt pomaga zmniejszyć obrzęk przewodów nosowych. Dodatkowo
rozmiękcza i rozrzedza nadmiar wydzieliny poprzez naturalne mechaniczne działanie
aerozolu na przewody nosowe pomaga usunąć bakterie i wirusy z nosa.
*Hipertoniczny roztwór wody morskiej różni się od roztworu izotonicznego, ponieważ
stężenie soli morskiej w roztworze hipertonicznym jest zoptymalizowane na poziomie 2,2%,
aby efektywnie łagodzić przekrwienie błony śluzowej nosa. Dodatkowo takie stężenie
powoduje, że roztwór jest łagodny dla błony śluzowej nosa.
1. Co to jest Otrivin Natural i w jakim celu się go stosuje
Otrivin Natural to pozbawiony konserwantów aerozol do nosa zawierający naturalny,
hipertoniczny roztwór wody morskiej połączony z olejkiem eukaliptusowym oraz ekstraktem
z dzikiej mięty. Nierozcieńczony roztwór zachowuje bogactwo wszystkich ważnych
minerałów i mikroelementów zawartych w wodzie morskiej takich jak: wapń, magnez, żelazo
oraz cynk.
Otrivin Natural to naturalny preparat mocno zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa,
który:


Przynosi skuteczną i naturalną ulgę w przekrwieniu błony śluzowej nosa (zatkany lub
pełen wydzieliny nos) w przebiegu przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.



Pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji poprzez:
 oczyszczanie nosa
 wspomaganie usuwania bakterii i wirusów znajdujących się w wydzielinie
śluzowej nosa poprzez naturalne mechaniczne działanie aerozolu na przewody
nosowe



Przynosi natychmiastowe uczucie ulgi oraz świeżości.



Nie wysusza natomiast nawilża jamy nosowe.

Otrivin Natural może także zmniejszyć potrzebę stosowania produktów leczniczych
obkurczających błonę śluzową nosa.
Otrivin Natural jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6 lat i dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Otrivin Natural
Produktu nie należy stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania produktu po urazach lub
operacjach nosa.
Nie należy stosować produktu u dzieci poniżej 6 lat.
Nie należy stosować produktu w czasie ciąży lub karmienia piersią.
Nie należy stosować produktu, gdy opakowanie jest uszkodzone.
3. Jak stosować produkt Otrivin Natural
Dzieci powyżej 6 lat i dorośli:
Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 6 razy na dobę.
Sposób stosowania:
1. Oczyścić nos.
2. Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.
3. Zdjąć nasadkę ochronną, patrz rysunek nr 1.
4. Przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę aż do uwolnienia jednej dawki
aerozolu w powietrze. Należy uważać, aby nie rozpylić aerozolu do oczu lub ust.
5. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem przytrzymując dno butelki, końcówkę
trzymać między dwoma palcami.
6. Głowę należy delikatnie pochylić do przodu i umieścić końcówkę w otworze
nosowym, patrz rysunek nr 2.
7. Nacisnąć pompkę jednocześnie delikatnie wdychając powietrze przez nos.
8. Te same czynności powtórzyć podczas podawania aerozolu do drugiego otworu
nosowego.
9. Należy pozwolić, aby produkt działał przez kilka minut. W tym czasie nie należy
wydmuchiwać nosa. Jeśli to konieczne, nos można osuszyć.
10. Jeśli to konieczne, po kilku minutach, można wydmuchać nos.

Rysunek 1

Rysunek 2

Ze względów higienicznych, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zakażenia:



Po każdym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora gorącą wodą, osuszyć ją i
założyć nasadkę ochronną.



Jedno opakowanie produktu powinno być stosowane przez jedną osobę.

4. Środki ostrożności
Jeśli objawy utrzymują się przez dłużej niż 10 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.
W przypadku podrażnienia nosa, może wystąpić przemijające uczucie mrowienia.
W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.
5. Jak przechowywać produkt Otrivin Natural
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Produktu nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Po pierwszym otwarciu nie należy stosować dłużej niż przez 6 miesięcy.
Przechowywać w temperaturze 0 ºC – 25 ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
6. Zawartość opakowania i inne informacje:
Skład: woda morska (roztwór hipertoniczny wody morskiej o stężeniu 2,2%), substancje
pomocnicze eteryczny olejek Eucalyptus globulus, ekstrakt z mięty Mentha arvenis.
Nie zawiera konserwantów. Nie zawiera gazu nośnego.
Otrivin Natural dostępny jest w opakowaniach zawierających 20 ml roztworu.
Wytwórca :
Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo,
France
Dystrybutor:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576 96 00
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