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Xylogel 0,1% 1mg/1g 10g
 

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 10 g (15 ml)

Postać żel do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Polfa Warszawa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa

 

ILO??:  10ml

 

Lek Xylogel 0,1% w postaci ?elu, zawiera ksylometazoliny chlorowodorek.

 

DZIA?ANIE: Lek stosowany na na b?on? ?luzow? nosa powoduje zw??enie naczy? krwiono?nych, zmniejsza obrz?k i przekrwienie b?ony ?luzowej jamy nosowo-gard?owej
oraz zmniejsza ilo?? wydzieliny, tj. ?agodzi katar. Dzi?ki swojej konsystencji nawil?a b?on? ?luzow? nosa oraz nie ?cieka na dno jamy nosa i do gard?a.

 

WSKAZANIA: Produkt stosuje si? miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:
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ostrego zapalenia b?ony ?luzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego; 

ostrego lub przewlek?ego zaostrzaj?cego si? zapalenia zatok przynosowych; 

alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa 

ostrego zapalenia ucha ?rodkowego .

 

DAWKOWANIE: Xylogel 0,1% jest przeznaczony wy??cznie do stosowania do nosa (równie? w zapaleniu ucha ?rodkowego).
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: Zwykle 1 dawka ?elu do ka?dego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Stosowa? ?ci?le wg wskaza? lekarza, nie d?u?ej ni? 3-5
dni. Opakowanie leku powinno by? stosowane tylko przez jednego i pacjenta.

 

SK?AD: Substancj? czynn? leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
Ka?dy gram ?elu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Pozosta?e sk?adniki leku to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan
jednowodny, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sorbitol, hydroksyetyloceluloza, glicerol, woda oczyszczona.

 

OSTRZE?ENIA: Nie nalezy stosowa? leku u pacjentów z przewlek?ym lub naczynioruchowym zapaleniem b?ony ?luzowej nosa.
Po u?yciu preparatu mo?e wyst?pi? sucho?? b?ony ?luzowej nosa, podra?nienie b?ony ?luzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie. Bardzo rzadko wyst?puj?
objawy dzia?ania ogólnoustrojowego: nudno?ci, ból g?owy, os?abienie, zm?czenie, senno?c, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne (duszno??, obrz?k naczynioruchowy)
oraz ko?otanie serca, przyspieszenie czynno?ci serca, wzrost ci?nienia t?tniczego (zw?aszcza  u osób z chorobami uk?adu kr??enia).
Produkt mo?e powodowa? tak?e podra?nienie ?luzówki nosa.

 

Nale?y powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

 

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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