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Sudafed XyloSpray dla dzieci aerozol 10ml
 

Cena: 18,73 PLN

Opis słownikowy

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
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Johnson&Johnson Sp. zo.o.

 

ILO??: 10 ml

 

DZIA?ANIE: Produkt dla dzieci powy?ej 2 roku ?ycia, zawiera ksylometazolin?, która pomaga obkurcza? naczynia krwiono?ne wewn?trz jamy nosowej, zmniejszaj?c przez to
obrz?k b?ony ?luzowej nosa (wy?ció?ki nosa) i u?atwiaj?c oddychanie. 

 

WSKAZANIA: Sudafed Xylospray dla dzieci jest stosowany przy krótkotrwa?ym leczeniu niedro?no?ci nosa lub zatok z wodnist? wydzielin? z nosa, wyst?puj?cej w przebiegu
przezi?bienia lub zapalenia zatok.
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SK?AD: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. W jednej dawce (0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray dla dzieci znajduje si? 35 mcg (lub 0,035 mg)
ksylometazoliny chlorowodorku. Dodatkowo: disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciek?y, niekrystalizuj?cy,
benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda oczyszczona.

 

SPOSÓB U?YCIA:  Je?li lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, nale?y stosowa? jedn? dawk? leku Sudafed XyloSpray dla dzieci do ka?dego otworu nosowego, do 3 razy
dziennie, nie d?u?ej ni? przez 7 dni. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki. Opakowanie leku nie powinno by? stosowane przez wi?cej ni? jedn? osob?, a aplikator nale?y
op?uka? po ka?dym u?yciu.

 

Nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na kor? kruszyny lub zwi?zki antranoidowe, korze? mniszka lub inne ro?linny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej
z?o?onych - Compositae), a tak?e w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku, niedro?no?ci, zw??enia lub atonii (zastoju) jelit, zapalenia
wyrostka robaczkowego, schorze? zapalnych jelit (choroba Le?niowskiego-Crohna, wrzodziej?ce zapalenie okr??nicy), bólów brzucha o nieustalonej etiologii, stanu
odwodnienia po??czonego z utrat? elektrolitów niedro?no?ci lub zw??enia dróg ?ó?ciowych, chorób w?troby, kamicy ?ó?ciowej, czynnej choroby wrzodowej ?o??dka i
dwunastnicy, innych chorób dróg ?ó?ciowych.  

 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

 

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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