
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UZYTKOWNIKA

Afriri Rumianek, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwor
Oksymetazoliny chlorowodorek

ND

Nalezy przeczytac uwaznie cala ulotke, poniewaz zawiera ona informacje wazne dla pacjenta.
Lek ten jest dostepny bez recepty. Aby jednak uzyskac najlepszy wynik leczenia, nalezy stosowac
Afrin ND ostroznie.
• Nalezy zachowac t? ulotke., aby w razie potrzeby moc jq ponownie przeczytac.
• Nalezy zwrocic si? do farmaceuty, jesli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
• Jesli objawy nasila^ si? lub nie ustapiq po 7 dniach, nalezy skontaktowac si? z lekarzem.
• Jesli nasili si? ktorykolwiek z objawow niepozadanych lub wystajii^ jakiekolwiek objawy niepozadane

niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spistresciulotki:

1. Co to jest lek Afrin ND i w jakim celu si? go stosuje
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Afrin ND
3. Jak stosowac lek Afrin ND
4. Mozliwe dziatenia niepozadane
5. Jak przechowywac lek Afrin ND
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AFRIN ND IW JAKIM CELU Sl| GO STOSUJE
LekAfrin ND stosowany jest w celu leczenia objawow zatkanego nosa, spowodowanych katarem
siennym, przezi?bieniem i zapaleniem zatok. Lek stosuje si? co 12 godzin. Substancjq czynn^ leku jest
chlorowodorek Oksymetazoliny.
2. INFORMACJE WAZNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AFRIN ND
Kiedy nie stosowac leku Afrin ND:
• jesli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrazliwosc) na chlorowodorek Oksymetazoliny lub

ktorykolwiek z pozostalych sktadnikow leku Afrin ND,
• jesli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO, lekami stosowanymi

w chorobie Parkinsona oraz depresji). Inhibitory monoaminooksydazy mog^ nasilac wzrost cisnienia
krwi wywotany przez oksymetazolin?,

• jesli pacjent choruje na jaskr? z waskim katem przesaczania,
• u pacjenta po przezklinowym usuni?ciu przysadki,
• jesli pacjent choruje na zapalenie skory i sluzowki przedsionka nosa z tworzeniem si? strupow (suche

zanikowe zapalenie Wony sluzowej nosa),
• jesli pacjent choruje na ostr$ chorob? wiericowq i lewokomorowa^ niewydolnosc serca

(,,astm? sercowa/'j.
Nie nalezy stosowac leku Afrin ND u dzieci w wieku ponizej 6 lat
(patrz punkt 3 Jak stosowac lek Arin ND).
Kiedy zachowac szczegolna ostroznosc stosujac Afrin ND:
Przed rozpoczeciem leczenia nalezy poinformowac lekarza, jesli
u pacjenta wyst?puje:
- chorpba wiencowa,
- nadcisnienie t?tnicze,
- nadczynnosc tarczycy,
- cukrzyca,
- trudnosci w oddawaniu moczu spowodowane rozrostem gruczolu

krokowego (prostaty).
Afrin ND stosowany przez dtuzszy okres moze powpdowac uczucie zatkanego
nosa. Nie nalezy stosowac leku dtuzej niz 7 dni. Jesli po 7 dniach objawy
nasila^ si? lub nie wystapi poprawa, nalezy skontaktowac si? z lekarzem.
Stosowanie innych lekow
Nalezy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie p wszystkich przyjmowanych
aktualnie lub ostatnio lekach, rowniez tych, ktore wydawane s^ bez recepty.
Wykazywane przez oksymetazolin? dzialanie zwi?kszaj^ce cisnienie krwi
moze bye nasilone przez jednoczesne stosowanie:
- niektorych lekow przeciwdepresyjnych: trojpierscieniowych lekow

przeciwdepresyjnych, maprotyliny, inhibitorow monoaminooksydazy
(inhibitorow MAO).

Jesli pacjent stosuje ktorykolwiek z wymienionych powyzej lekow, nalezy
skontaktowac si? z lekarzem lub farmaceutq przed zastosowaniem leku
Afrin ND (patrz takze ,,Kiedy nie stosowac leku Afrin ND" w punkcie 2).
Ciaza i karmienie piersia
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nalezy poradzic si? lekarza
lub farmaceuty,
Ciaza
Nie stwierdzono negatywnego wprywu Oksymetazoliny naciaz?. Afrin ND moze
bye stosowany u kobiet w ciazy zgodnie z zaleceniami. Nalezy zachowac
ostroznosc u pacjentek z nadcisnieniem t?tniczym lub objawami zmniejszonej
perfuzji tozyskowej. Cz?ste lub dtugotrwale stosowanie duzych dawek leku
moze zmniejszac perfuzj? lozyskowq.
Karmienie pisrsia
Nie wiadomo, czy oksymetazolina przenika do mleka kobiecego. Ze wzgl?du
na brak danych dotycz^cych stosowania Oksymetazoliny podczas laktacji nie
nalezy stosowac leku Afrin ND w okresie karmienia piersia,
Prowadzenie pojazdow i obstugiwanie maszyn
Nie stwierdzono wprywu leku na zdolnosc prowadzenia pojazdow
i obstugiwania maszyn.



Wazne imormacje o niektorych sktadnikach leku Afrin ND
Chlorek benzalkoniowy (srodek konserwujacy) jest substancja^ drazniaca. i moze powodowac
reakcle skdrne.
3. JAK STOSOWAC LEK AFRIN ND
Afrin ND nalezy zawsze stosowac zgodnie z zaleceniami znajduj^cymi si? w tej ulotce. W razie watpliwosci
nalezy skontaktowac si? z lekarzem lub farmaceuta,

Dorosli i dzieci w wieku > 10 lat: 1 - 2 dawki aerozolu do kazdego otworu nosowego, co 12 godzin.
Dzieci w wieku 6 -10 lat: 1 dawka aerozolu do kazdego otworu nosowego, co 12 godzin.
U dorostych nie nalezy stosowac wi?cej niz 8 dawek aerozolu (u dzieci nie wi?cej niz 4 dawki)
w ciagu 24 godzin.
Nie przekraczac zalecanych dawek.
Leku Afrin ND nie nalezy stosowac dtuzej niz 7 dni, chyba ze na zalecenie lekarza. Przed ponownym
zastosowaniem leku powinien uptynac okres kilkudniowe] przerwy w jego stosowaniu.
Soosob podawania
Doktadnie wstrzasnac przed uzyciem. Przed pierwszym uzyciem nalezy przygotowac rozpylacz do
stosowania, naciskajac pompk? kilka razy, az do pojawienia si? pierwszego petnego rozpylenia. Trzymajac
dozownikw pozycji pionowej, nalezy wtozycjego koniec kolejno do kazdego otworu nosowego, nacisnac
pojemnik mocno raz lub dwa razy, wykonujac jednoczesnie wdech nosem.
Po zastospwaniu nalezy oczyscic dozownik. Uzywanie dozownika przez wi?cej niz jednq osob? moze
przyczynic si? do szerzenia zakazenia.
Zastosowanie wiekszej niz zalecana dawki leku Afrin ND
W razie przyj?cia wi?kszej niz zalecana dawki leku, nalezy niezwtocznie zwrocic si? do lekarza lub udac si?
do szpitala, zabieraĵ c ze soba^ opakowanie leku.
Pomini?cie zastosowania leku Afrin ND
Nie nalezy stosowac dawki podwojnej w celu uzupetnienia pomini?tej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych watpliwosci zwiazanych ze stosowaniem leku nalezy zwrocic si? do lekarza
lubfarmaceuty.
4. MOZLIWE DZIAtANIA NIEPOZADANE
Jak kazdy lek, Afrin ND moze powodowac dziatania niepozadane, chociaz nie u kazdego one wystapi?.
Mozliwe dziatania niepozqdane:
Niezbyt czf sto (wyst?puj^ u mniej niz 1 na 100 osob): kichanie, suchosc lub podraznienie Wony sluzowej
nosajamyustnejlubgardte.
Rzadko (wyst?puJ3 u mnieJ niz 1 na 1000 osob): niepokoj, zm?czenie, drazliwosc, zaburzenia snu u dzieci,
przyspieszone bicie serca, kotatanie serca, wzrqst cisnienia krwi, uczucie zatkanego nosa, obrz?k btony
sluzowej nosa, bol gtowy, nudnosci, zaczerwienienie, wysypka i zaburzenia widzenia.
Jesli nasili si? ktorykolwiek z objawow niepozadanych lub wyst^pi^ jakiekolwiek objawy niepozadane
niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.
5. JAK PRZECHOWYWAC LEK AFRIN ND
P/zechowywac w temperaturze ponizej 25'C. Nie przechowywac w iodowce ani nie zamrazac.
Przechowywac w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosowac leku Afrin ND po uprywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin
waznosci oznacza ostatni dzieh danego miesiaca. Nie uzywac po uptywie 30 dni od pierwszego otwarcia.
Lekow nie nalezy wyrzucac do kanalizacji ani do domowych pojemnikow na odpadki. Nalezy zapytac
farmaceut?, co zrobic z lekami, ktore nie s^ juz potrzebne. Takie post?powanie pomoze chronic
srodowisko.
6.INNEINFORMACJE
Co zawiera lek Afrin ND
- Substancĵ  czynnq leku jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml.
- Ponadto lek zawiera: disodu edetynian, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny,

powidon K29-32, benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, wod? oczyszczonq, alkohol benzylowy,
celuloz? mikrokrystalicznq i karmeloz? sodow^, glicerol, aromat rumiankowy.

Jak wyglada lek Afrin ND i co zawiera opakowanie
Afrin ND jest lepkim roztworem w kolorze bialym do biatawego, znajdujqcym si? w biatej, chroniacej przed
swiattem, plastikowej butelce o obj?tosci 15 ml, z biat^ plastikow^ pompk^ rozpylaja^.
Podmiot odpowiedzialny i wytworca
Podmiot odpowiedzialny:
MSD Polska Sp. z o.o.
ul.Chtodna51
00-867 Warszawa
Polska
Tel.(+48)225495100
msdpolska@merck.com
Wytworca:
Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Antwerpen Belgia
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod nast?pujacymi nazwami:
AFRIN: Czechy, Estonia, hotwa, Litwa, Holandia, Stowacja, Stowenia, Hiszpania, Rumunia
AFRIN Comfort: W?gry
AFRIN ND: Bulgaria, Polska
NASAROX: Portugalia
Rhinacept: Grecja
Data zatwierdzenia ulotki: 11.11.2013
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