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Xylometazolin VP krop.donosa 1mg/ml 10ml
 

Cena: 6,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do nosa

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

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

 

ILO??:  10ml

 

Xylometazolin VP zawiera jako substancj? czynn? ksylometazoliny chlorowodorek, który dzia?a na receptory znajduj?ce si? m. in. w naczyniach krwiono?nych b?ony
?luzowej. Nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 lat.

 

DZIA?ANIE: Lek zw??a naczynia krwiono?ne b?ony ?luzowej nosa i gard?a zmniejszaj?c jej przekrwienie, obrz?k i wysi?k. Udro?ni? przewody nosowe oraz przewody
prowadz?ce z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i u?atwia oddychanie przez nos. Dzia?anie leku rozpoczyna si? po 5-10 minutach po podaniu i
utrzymuje si? przez kilka godzin (do 10 godzin).

 

WSKAZANIA: Preparat wskazany w leczeniu: w niedro?no?ci przewodów nosowych spowodowanej obrz?kiem b?ony ?luzowej nosa w przebiegu ostrego zapalenia b?ony
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?luzowej nosa (np. w przezi?bieniach i grypie) , w zapaleniu zatok przynosowych , w alergicznym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa (katarze siennym).

 

DAWKOWANIE: Zazwyczaj stosowana dawka leku Xylometazolin VP (1 mg/g), to miejscowo 2-3 krople do ka?dego otworu nosowego 3 razy na dob? u dzieci w wieku
powy?ej 12 lat i u doros?ych.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: nale?y stosowa? lek o mniejszym st??eniu chlorowodorku ksylometazoliny (0,5 mg/g). W przypadku wra?enia, ?e dzia?anie leku jest za mocne
lub za s?abe, nale?y zwróci? si? do lekarza.

 

SK?AD: 1 g kropli do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Pozosta?e sk?adniki leku to: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny,
sodu chlorek, benzalkoniowy bromek (10% roztwór), woda oczyszczona.

 

OSTRZE?ENIA:  Nie stosowa? leku Xylometazolin VP je?li pacjent ma uczulenie na ksylómetazolin?, inne leki obkurczaj?ce naczynia b?ony ?luzowej nosa lub na
którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku , je?li u pacjenta wyst?puje przewlek?e zanikowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa , je?li u pacjenta wyst?puje jaskra z
w?skim k?tem przes?czania.

 

Mog? wyst?pi? dzia?ania niepo??dane: miejscowe pieczenie (mo?e wyst?pi? po d?ugotrwa?ym stosowaniu ksylometazoliny), dra?iiwo??, sucho?? b?ony ?luzowej nosa,
wtórny obrz?k b?ony ?luzowej nosa (polekowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa), kichanie (objawy te mog? wyst?pi? po d?ugotrwa?ym stosowaniu ksylometazoliny), ból i
zawroty g?owy, bezsenno??, ko?atanie serca, zaburzenia rytmu serca, nudno?ci, niewyra?ne widzenie, zwi?kszenie ci?nienia t?tniczego krwi.

 

Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje
przyjmowa?. Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko, powinna poradzi? si? lekarza przed
zastosowaniem tego leku.

 

 Xylometazolin VP nie wp?ywa na zdolno?? prowadzenia pojazdów czy obs?ugiwania maszyn, je?li stosowany jest w zalecanych dawkach oraz przez krótki okres (do 5 dni),
jednak stosowanie zbyt du?ych dawek i przyjmowanie leku przez zbyt d?ugi okres mo?e zaburza? te zdolno?ci (powodowa? nudno?ci, ból g?owy, ko?atanie serca,
zaburzenia rytmu serca, bezsenno??).

 

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.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

