


SULFARINOL (50 mg + 1 mg)/ ml 
krople do nosa

Skład jakościowy i ilościowy
1 ml kropli do nosa zawiera 50 mg sulfatiazolu (Sulfathiazolum) i 1 mg 
nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras). Jedna kropla zawiera około  
2,5 mg sulfatiazolu i 0,05 mg azotanu nafazoliny. 

Postać farmaceutyczna
Krople do nosa. Biały, oleisty płyn

Wskazania do stosowania
Krótkotrwałe, doraźne leczenie objawów przekrwienia błony śluzowej 
nosa - kataru, uczucia zatkania nosa, obrzęku błony śluzowej nosa, spo-
wodowanych przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: do każdego otworu nosowego  
1 do 2 kropli co 4 do 6 godzin. Lek należy zakroplić do każdego otworu 
nosowego na skrzydełko nosa, następnie kilkakrotnie zacisnąć nos pal-
cem wskazującym i kciukiem. Przed użyciem wstrząsnąć. Leku nie należy 
stosować częściej niż co 4 godziny i nie dłużej niż 3 do 5 dni. Inne sposoby 
dawkowania można stosować wyłącznie na zlecenie lekarskie.

Przeciwwskazania:
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek  

substancję pomocniczą
- Uczulenie na sulfonamidy
- Jaskra z zamkniętym kątem przesączania
- Nieżyt nosa wysychający
- Wiek poniżej 12. roku życia

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni, z powodu możliwości 
wtórnego nasilenia obrzęku i kataru a także wystąpienia trwałych zmian 
w nabłonku. Ostrożnie stosować w następujących przypadkach:
leczenie inhibitorami MAO i trój pierścieniowymi lekami przeciwde-
presyjnymi; cukrzyca; astma oskrzelowa; nadciśnienie; choroby tarczy-
cy; choroby układu krążenia (zwłaszcza w przypadku zaburzeń rytmu); 
stwardnienie tętnic mózgu; przerost gruczołu krokowego. 
Miejscowy ból, brak poprawy, nasilenie miejscowych zmian nabłonka 
oraz krwawienie z nosa są wskazaniem do przerwania stosowania leku. 
Należy zachować szczególną ostrożność u chorych w podeszłym wieku.

Rodzaj i zawartość opakowania
Butelki z polietylenu z zakraplaczem i nakrętką 20 ml
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03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowa-
nie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie-
właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 


