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Afrin é uma solução de spray nasal, indicada para eliminar sintomas nasais e nasais entupidos do resfriado comum, sinusite, febre ou outras alergias às vias aéreas superiores. A dosagem recomendada é de dois ou três sprays em cada norin a cada 12 horas. Com a cabeça levantada,
coloque a ponta da garrafa em cada narin sem cobri-la completamente. Durante cada administração, o paciente deve inclinar suavemente a cabeça para trás e inalar ativamente enquanto comprime a garrafa. Efeitos ColateraisA coisa que pode ocorrer durante o tratamento com Afrin são
alergias, nervosismo, agitação, ansiedade, tontura, dificuldade para dormir, tremores, dor de cabeça, alucinações, visão turva, taxicardia, palpitações, hipertensão, hiperemia reativa, sensação de queima nasal, espirro, aumento da secreção e obstrução nasal, irritação bucal, nasal e
garganta, náuseas, contraindicações erupções cutâneas A droga é contraindicada para pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes que existem na fórmula , pessoas com doença cardíaca, pressão alta, doença da tireoide, diabetes, dificuldade para urinar devido a
uma próstata aumentada, que tomaram ou tomaram inibidores de MAO, com glaucoma, que passaram por cirurgia pituitária ou que têm rinite. Avisos e precauções As doses recomendadas não devem ser excedidas ou realizadas por mais de 3 dias, pois isso pode piorar a situação. A
droga não deve ser usada por mulheres grávidas ou lactante. O Mecanismo de AçãoAfrin tem oxmetazolina em sua composição, o que faz com que os vasos sanguíneos se dilatam dentro do nariz, causando congestionamento, contraindo e produzindo um efeito de descongestão
prolongado. OverdoseEm caso de overdose, uma pessoa deve ir ao médico imediatamente. ComposiçãoA solução de mL contém: oximetazolina________________________0,5 mgExcipientes_________________________________q.s.p. 1 mL (Excipients: cloreto de benzalchoônio,
fosfato de sódio monobásico monohidrato, edetato de desodium, propilenoglicol e água pura). LaboratórioBayer S.A.- SAC 0800 7021241Legal diz:MS - 1.7056.0112 | Fazenda. Resp.: Dr. Dirce Eiko Mimura - CRF-SP N° 16532 OURO Afrin® Gotas da solução nasal da criança são
indicadas para ajuda sem sintomas de congestão nasal e nasofanes decorrentes de gripe comum, sinusite, febre ou outras alergias das vias aéreas superiores. Como funciona o Afrin Pediátrico? O ingrediente ativo Afrin® Pediátrica faz com que os vasos dilatados dentro do nariz
(causando congestionamento) se contraam e produzam um efeito de descongestão prolongado. Afrin® Pediátrica tem um efeito rápido, quase imediato. O uso de garrafas por mais de uma pessoa pode espalhar a infecção. A dose de Afrin Pediátrica não excede a dose recomendada e
não é usada por mais de três dias. Para crianças de 2 anos 5 anos Com a cabeça da criança virada para trás, pingando duas ou três gotas de Afrin® Pediátrica, uma solução de 0,025% em cada narin, duas vezes por dia, de manhã e à noite. Para crianças menores de 2 anos Use
somente se indicado por um médico. O que devo fazer quando esquecer de usar Afrin Pediátrica? Se você esquecer de usar esta droga, aplique-a assim que você se lembrar e, em seguida, defina o tempo de aplicação. Não use doses duplas para compensar as doses perdidas. Em caso
de dúvida, procure orientação de seu farmacêutico ou médico, ou dentista. Com alergias (hipersensibilidade) a um dos componentes de Afrin® solução do nariz da criança cai. Com doença cardíaca, hipertensão (pressão alta), doença da tireoide, diabetes ou dificuldade em urinar devido
ao aumento do tamanho da próstata, a menos que indicado por um médico. No tratamento atual, ou que foi tomado nas duas últimas semanas, os medicamentos atuam como inibidores de uma enzima chamada monoanaoxidase (MAOIs). Com aumento da pressão intraocular (glaucoma
de ângulo fechado). Depois da cirurgia pituitária. Com rinite (inflamação dos tecidos dentro da cavidade nasal). Não exceda a dosagem recomendada e não use por mais de três dias, pois pode causar congestionamento repetido. O uso frequente ou prolongado pode causar
congestionamento repetido ou agravamento. Fertilidade Não há dados disponíveis sobre distúrbios com fertilidade masculina e feminina. O efeito sobre a capacidade de dirigir ou operar máquinas de oximozolina não tem efeito na capacidade de dirigir e usar o motor. A oximozolina não
está associada a desfechos adversos da gravidez. Estudos em animais não mostram efeitos nocivos diretos ou indiretos na gravidez, desenvolvimento embrionário/fetal, parto ou desenvolvimento pós-natal. O tratamento deve ser feito em pacientes com hipertensão ou sinais de redução
do perfume placentário. O uso frequente ou prolongado de altas doses pode reduzir o perfume de placenta. Portanto, a droga só deve ser usada se os benefícios potenciais para a mãe justificarem o risco potencial ao feto. A droga não deve ser usada por mulheres grávidas sem
orientação médica ou de um dentista. 0,25 mg de oxmetazolina de cloridrato. Excipientes: cloreto de benzalkane, monohidratação monofato de sódio monobásico, edetato de desódico, propilenoglicol e água pura. Cada mililitro equivale a 25 gotas. Cada gota equivale a 0,0100 mg de
cloridrato de oxetazolina. Apresentação de Afrin Afrin pediátrica® Solução Nasal Pediátrica - Diminuída em 0,025% na embalagem contendo 1 frasco com 20 mL. Uso de adultos e crianças acima de 2 anos. Os sintomas dos pacientes que utilizam quantidades maiores do que as indicadas
(em doses) podem ser dilatação pupilar (micose), náusea, pele com cor azul roxo (cianose), febre, contrações musculares acidentais (convulsões), aumento da frequência cardíaca (aquicardia), (arritmia) ou ataque cardíaco, aumento da pressão arterial (hipertensão), dificuldade para
respirar (dispneia), acúmulo de água nos pulmões (edema pulmonar) e alterações comportamentais (distúrbios psíquicos). Os sintomas também podem ocorrer devido à diminuição da função do sistema nervoso, como sonolência, redução da temperatura corporal, diminuição da
frequência cardíaca (bradicardia), diminuição significativa da pressão arterial (choque), parada respiratória (apneia) e perda de consciência. Em crianças (população infantil) podem ocorrer alterações no sistema nervoso central, como convulsões, inconsciência (coma), alucinações,
diminuição da frequência cardíaca (bradicardia), parada respiratória (apneia), aumento da pressão arterial (hipertensão) seguida de diminuição da pressão arterial (hipotensão). Tratamento No caso de aumento da pressão arterial, drogas conhecidas como bloqueadores alfa-drenergic,
como a fentolamina, podem ser administradas. Intubação artificial e respiração podem ser necessárias em casos graves. No caso de consumo oral acidental moderado ou grave, o método padrão é indicado para eliminar a droga não absorvida. Tratamentos adicionais são benéficos e
sem sintomas. Se o consumo for acidental, procure atendimento médico. No caso do uso de uma grande quantidade desta droga, procure rapidamente ajuda médica e leve um pacote ou pacote de folhetos de drogas, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se precisar de mais orientação.
Código do Produto: 3692 EAN: 78973377712972 Tipo de droga: Novo MS Nota: 1705601120079 Aula de Terapia: Nariz Descongestão Ingrediente Ativo: Avaliação de Cloridrato Oxipático Você passará aprovação antes da publicação. AFRIN com dosagens, indicações, efeitos colaterais,
interações e outras informações. Todas as informações contidas na apostila do pacote AFRIN destinam-se a informar e educar, não pretende de forma alguma alterar as diretrizes do profissional médico ou servir como recomendação para qualquer tipo de tratamento. As decisões relativas
ao tratamento dos pacientes com AFRIN devem ser tomadas por profissionais autorizados, dadas as características de cada paciente. Soluções Nasal Para adultos e crianças com mais de 6 anos: AFRIN® solução adulta 0,05% - 2 ou 3 atomização em cada narin a cada 12 horas. Com a
cabeça levantada, coloque a ponta da garrafa em cada rina sem cobrir completamente. Durante cada administração, o paciente deve inclinar suavemente a cabeça para trás e inalar ativamente enquanto comprime a garrafa. Para crianças de 2 a 5 anos: Com a cabeça da criança virada
para trás, quedas de duas ou três gotas de AFRIN® Pediátrica, a solução está em 0,025% em cada narin, duas vezes por dia, de manhã e à noite. Para crianças menores de 2 anos: Use somente se indicado por um médico.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e
crianças com mais de 6 anos: plante uma ou duas gotas na tática conjuntivival três a quatro vezes por dia. Geralmente, a duração do tratamento é de 7 a 10 dias. O tratamento deve continuar até que os sintomas desapareçam; no entanto, se a irritação persistir, o diagnóstico deve ser
revisto. Recomenda-se remover lentes de contato antes da entrega do produto. Não deixe que a ponta da garrafa toque na superfície do olho ou em qualquer outra superfície. O uso da mesma garrafa por mais de uma pessoa pode espalhar a infecção. Transmissão.
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