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Sudafed XyloSpray dla dzieci aer. 10ml
 

cena: 15,42 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w
naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej
nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki
słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. 

Działanie:

Obkurcza naczynia krwionośne i w konsekwencji zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony
śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie przez nos i wydalanie wydzieliny. Powoduje szybsze
gojenie się ran oraz chroni błonę śluzową nosa.

Sposób użycia:

Zwykle stosowana dawka u dzieci w wieku 2 do 12 lat:
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Jedna dawka do każdego otworu nosowego, nie częściej niż 3 razy na dobę.

Skład:

1ml roztworu zawiera: substancję czynną: 0,5mg ksylometazoliny chlorowodorku. Pozostałe
składniki: disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan
dwuwodny, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u pacjentów po usunięciu
przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony
twardej.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) objawy podrażnienia (pieczenie lub
suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych. Po odstawieniu
produktu może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).
Długotrwałe lub częste stosowanie, a także podawanie w dawkach większych niż zalecane,
może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa
(rhinitis medicamentosa). Działanie to może wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli
stosowanie leku będzie kontynuowane, może doprowadzić do suchego zanikowego zapalenia
błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Zaburzenia układ nerwowego: (rzadko) nudności,
zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) miejscowe podanie do nosa może
spowodować ogólnoustrojowe działanie sympatykomimetyczne, jak np. kołatanie serca,
przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.
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