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Oxalin Junior żel do nosa 0,5mg/g 10g
 

cena: 16,76 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5 mg/g

Opakowanie 10 g

Postać żel do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujący w: ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa;
naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa; alergicznym zapaleniu błony śluzowej
nosa; zapaleniu zatok przynosowych; zapaleniu trąbki słuchowej; zapaleniu ucha środkowego.

Działanie:

Stosowana miejscowo na błonę śluzową powoduje skurcz naczyń krwionośnych,
zahamowanie nadmiernego wydzielania i zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony
śluzowej nosa, co umożliwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia
błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia ujścia zatok przynosowych. Ułatwia
to odprowadzenie wydzieliny. Produkt leczniczy jest w postaci żelu, co umożliwia nawilżanie
błony śluzowej nosa, a także powoduje, że lek nie spływa na dno jamy nosa i do gardła.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci >12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2-3x/dobę. Nie należy
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stosować produktu częściej niż 3x/dobę. 
Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2x/dobę. Nie należy
stosować produktu częściej niż 2x/dobę. 

 

Produktu nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni.

Skład:

1g żelu zawiera 0,5mg oksymetazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sodu
chlorek, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodoro fosforan jednowodny, disodu
edetynian, hydroksyetylocelulozę, glicerol, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) pieczenie w miejscu
podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie; (rzadko) nasilenie obrzęku błony śluzowej
nosa (występuje po ustaniu działania produktu, jako objaw przekrwienia reaktywnego).
Długotrwałe lub częste stosowanie produktu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane,
może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).
Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i w przypadku dalszego stosowania
produktu, doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego
zapalenia błony śluzowej nosa. Zaburzenia serca: (niezbyt często) kołatanie serca,
tachykardia. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) wzrost ciśnienia tętniczego. Zaburzenia
układu nerwowego: (rzadko) niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy. Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania: (rzadko) zmęczenie.

Interakcje:

Przedawkowanie lub wypicie produktu, a także stosowanie trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed
zastosowaniem oksymetazoliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.
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