
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Xylometazolin 123ratio aer.1mg/ml
 

Cena: 11,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 

 

ILO??:  10ml

 

DZIA?ANIE: Xylometazolin 123ratio to lek udra?niaj?cy o miejscowym dzia?aniu, który zmniejsza przekrwienie b?ony ?luzowej i ?agodzi uczucie „zatkanego” nosa. Lek

zmniejsza obrz?k b?ony ?luzowej nosa.

WSKAZANIA: Xylometazolin 123ratio jest stosowany do krótkotrwa?ego leczenia objawów niedro?no?ci nosa spowodowanej zapaleniem b?ony ?luzowej nosa lub

zapaleniem zatok przynosowych. Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml jest przeznaczony dla doros?ych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

DAWKOWANIE: O ile lekarz nie zaleci inaczej, typowa dawka dla doros?ych i dzieci w wieku 10 lat i starszych wynosi 1-2 dawki aerozolu Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml do

ka?dego otworu nosowego, w zale?no?ci od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dob?. Leku Xylometazolin 123ratio nie wolno stosowa? d?u?ej ni? 7 dni, o ile lekarz
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nie zaleci inaczej.

Przed ponownym zastosowaniem leku nale?y odczeka? kilka dni.

SK?AD: Ka?da dawka (odpowiadaj?ca 0,09 ml roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Pozosta?e sk?adniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu

cytrynian, glicerol 85%, woda do wstrzykiwa?. 

OSTRZE?ENIA:  W przypadku znacznego przedawkowania lub nieumy?lnego zastosowania, zarówno u dzieci, jak i u doros?ych, nale?y niezw?ocznie zwróci? si? do
lekarza. Konieczne jest podj?cie obserwacji i leczenia szpitalnego.

 

Mog? wyst?pi? nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:

– rozszerzone lub zw??one ?renice

– nudno?ci i wymioty

– blado??, zasinienie skóry i warg

– gor?czka, potliwo?? lub obni?enie temperatury cia?a

– problemy z kr??eniem, np. zbyt wolne, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, wzrost lub spadek ci?nienia t?tniczego krwi

– zatrzymanie oddechu (bezdech)

– ospa?o??, senno??, ?pi?czka

– l?k, pobudzenie, omamy i napady drgawek. 

Przedawkowanie, zw?aszcza u dzieci, cz?sto mo?e prowadzi? do wyst?pienia nast?puj?cych objawów: drgawki i ?pi?czka, spowolniona czynno?? serca, zatrzymanie

oddechu (bezdech) i podwy?szenie ci?nienia t?tniczego, po którym mo?e nast?pi? spadek ci?nienia t?tniczego.

Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?. Jednoczesne

stosowanie leku Xylometazolin 123ratio z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitorami MAO typu tranylcyprominy lub trójpier?cieniowymi lekami

przeciwdepresyjnymi), jak równie? lekami podnosz?cymi ci?nienie krwi mo?e prowadzi? do podwy?szonego ci?nienia t?tniczego krwi.W ci??y i w okresie karmienia piersi? lub

gdy istnieje podejrzenie, ?e kobieta jest w ci??y, lub gdy planuje ci???, przed zastosowaniem tego leku nale?y poradzi? si? lekarza.

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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