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Sudafed XyloSpray HA 1mg/ml 10ml
 

Cena: 19,36 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
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

ILOŚĆ:  10 ml

 

SUDAFED®  XYLOSPRAY HA  zawiera  3 substancje, które nawilżają: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol, glicerol.

 

 

DZIAŁANIE:

Zatkany nos i wysuszona śluzówka ułatwiają rozprzestrzenianie się infekcji w organizmie. Regularne udrażnianie i nawilżanie nosa
poprawia komfort oddychania, a co więcej zmniejsza ryzyko przedostawania się wirusów do organizmu oraz rozwoju infekcji bakteryjnej.
Sudafed® XyloSpray HA szybko odblokowuje nos i zatoki. Jako jedyny posiada aż trzy substancje o działaniu nawilżającym: kwas
hialuronowy (w postaci soli sodowej), glicerol oraz sorbitol. Działa do 10 godzin zapewniając swobodny oddech w ciągu dnia i spokojny
sen w nocy. 

Szybko odblokowuje nos i zatoki
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Zawiera aż trzy substancje nawilżające

Działa do 10 godzin

Nie zawiera konserwantów

Nie podrażnia błony śluzowej nosa

 

WSKAZANIA:

Preparat wskazany do stosowania podczas krótkotrwałego leczenia stanu zapalnego błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia lub 
alergii. Ułatwia odpływ wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z
przeziębieniem

 

DAWKOWANIE:

Przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia. W zależności od potrzeb, jeśli lekarz nie zaleci innego
sposobu dawkowania, należy stosować po jednej dawce do każdego otworu nosowego, trzy razy w ciągu doby, maksymalnie przez
siedem dni. 

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu Sudafed XyloSpray

HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny,

disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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