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Xylometazolin WZF 0,05% 0,5mg/1ml 10ml
 

Cena: 10,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.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

 

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% Krople do nosa, roztwór (1mg/ml) - preparat stosowany w niedro?no?ci przewodów nosowych.

 

DZIA?ANIE: Substancja czynna - ksylometazoliny chlorowodorek ma dzia?anie sympatykomimetyczne - pobudza g?ównie receptory alfa-adrenergiczne, znajduj?ce si? m.in.
w naczyniach krwiono?nych b?ony ?luzowej nosa. Lek zw??a naczynia krwiono?ne b?ony ?luzowej nosa i gard?a zmniejszaj?c jej przekrwienie, obrz?k i wysi?k. Udro?nia
przewody nosowe oraz przewody prowadz?ce z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i u?atwia oddychanie przez nos.

 

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

WSKAZANIA: Preparat wskazany w leczeniu: ostrego nie?ytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlek?ego zapalenia zatok przynosowych,
alergicznego nie?ytu nosa, ostrego zapalenia ucha ?rodkowego.

 

DAWKOWANIE: Dzieci powy?ej 12 lat i doro?li: nale?y stosowa? lek o wy?szym st??eniu chlorowodorku ksylometazoliny (1mg/g). Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1-2 krople
do ka?dego otworu nosowego 1-2 razy na dob?.

 

SK?AD: 1 ml roztworu zawiera substancj? czynn? : 0,5 mg/g ksylometazoliny chlorowodorek, substancj? pomocnicz?: disodu fosforan dwunastowodny, sodu
diwodorofosforwan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

 

OSTRZE?ENIA:  Nadwra?liwo?? na ksylometazolin?, inne leki obkurczaj?ce naczynia b?ony ?luzowej nosa lub na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku
Xylometazolin. 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. Nie
stosowa? u dzieci poni?ej 12 roku ?ycia.

 

Mog? wyst?pi? dzia?ania niepo??dane: miejscowe pieczenie, dra?liwo??, zaburzenia uk?adu oddechowego, klatki piersiowej i ?ródpiersia: sucho?? b?ony ?luzowej nosa,
wtórny obrz?k b?ony ?luzowej nosa, kichanie. Zaburzenia ze strony uk?adu nerwowego: ból i zawroty g?owy. B ezsenno??. ko?atanie serca, zaburzenia rytmu serca,
nudno?ci, niewyra?ne widzenie

 

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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