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Sudafed XyloSpray 1mg/ml 10ml
 

Cena: 18,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Lek zawierający ksylometazolinę - lek obkurczający naczynia krwionośne, przez co zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa.

DZIAŁANIE:

Lek zwykle zaczyna przynosić ulgę w ciągu 5-10 minut po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos
oraz ułatwia odpływ wydzieliny.

WSKAZANIA:

Lek Sudafed XyloSpray przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym leniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w
alergicznym zapaleniu błony

Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok nosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z
przeziębieniem.

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Nie należy podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
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Leku Sudafed XyloSpray nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni.

Powtórne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.

W sprawie okresu stosowania leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

SKŁAD:

1 ml roztworu Sudafed XyloSpray zawiera jako substancję czynną 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze:
chlorek benzalkoniowy roztwór, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol
ciekły 70% (niekrystalizujący), wodę oczyszczoną.

OSTRZEŻENIA: 

Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może
spowodować wzrost ciśnienia krwi ze względu na działanie tych leków na układ krążenia

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 24 tygodnie.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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