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Xylodex 0,1% regeneracja aer.donosa 10ml
 

cena: 16,91 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka (0,1mg+5mg)/daw.

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum,
Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Objawowe leczenie niedrożności nosa w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji
nosa - w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. 

Działanie:

Obkurcza naczynia krwionośne nosa, w wyniku czego zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony
śluzowej nosa. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia oddychanie przez nos
pacjentom, u których występują objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu
przeziębienia i po przebytej operacji nosa.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego
raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin). Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu
nosowego na dobę (łącznie maksymalnie 6 dawek w ciągu doby).
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Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteka-familia.pl


 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
Substancje czynne leku: ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol. W jednej dawce lek
zawiera: ksylometazoliny chlorowodorek – 0,1mg, deksopantenol, 5mg oraz substancje
pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, potasu diwodorofosforan, benzalkoniowy
chlorek, roztwór: woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa
(rhinitis sicca). U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych
drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk
naczynioruchowy, wysypka, świąd). Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko)
pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, omamy (szczególnie u
dzieci). Zaburzenia serca: (rzadko) palpitacje, tachykardia; (bardzo rzadko) arytmie serca.
Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku
osłabienia działania leku, krwawienie z nosa; (nieznana) uczucie pieczenia i suchości błony
śluzowej nosa, kichanie. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko)
drgawki (szczególnie u dzieci).
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