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Xylometazolin WZF 0.05% krople 10ml
 

cena: 7,29 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.do nosa, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Niedrożność przewodów nosowych spowodowana obrzękiem błony śluzowej nosa w
przebiegu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przeziębieniach i grypie). Zapalenie
zatok przynosowych. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny).

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:

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 do 2 kropli do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę,
co 8 do 10 godzin. 
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1ml zawiera: ksylometazoliny chlorowodorek 0,5mg/g oraz substancje pomocnicze: disodu
fosforan dwunastowodny, sodu diwodofosforan jednowodny, sodu chlorek, sorbitol, disodu
edetynian, benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u pacjentów po usunięciu
przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony
twardej. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy, duszność.
Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko) ból głowy, senność. Zaburzenia oka: (bardzo
rzadko) zaburzenia widzenia. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) kołatanie serca,
przyspieszenie czynności serca. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo rzadko) zwiększenie
ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia). Zaburzenia żołądka i
jelit: (bardzo rzadko) nudności. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo rzadko)
osłabienie, zmęczenie. Miejscowe: może wystąpić podrażnienie błony śluzowej nosa, suchość
błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie. Stosowanie preparatu przez
okres dłuższy niż zalecany i/lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do
wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.
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