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Xylorin płyndorozp.donosa 0,55mg/ml 18ml
 

cena: 16,47 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,55 mg/ml

Opakowanie 18 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego jest leczenie objawowe zapalenia błony
śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia
przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu
zatok przynosowych.

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: 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co
8 godzin przez 3 do 5 dni.
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Skład:

1ml roztworu zawiera: 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini
hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu
chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, jaskra z wąskim kątem przesączania,
nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej
nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z
odsłonięciem opony twardej.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowe nosa, uczucie pieczenia w nosie, suchość
błony śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona
reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Dłuższe niż
zalecane stosowanie produktu może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony śluzowej
nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem.
Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony
śluzowej nosa, opornego na leczenie.
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