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Xylorin 0,55mg/1ml 18ml
 

Cena: 19,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,55 mg/ml

Opakowanie 18 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. 02-653 Warszawa Al. Niepodleg?osci 18

 

ILO??: 18ml

 

Preparat stosowany w leczeniu objawowego zapalenia b?ony ?luzowej nosa i zatok przynosowych

 

DZIA?ANIE: Xylorin aerozol do nosa zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek powoduje skurcz drobnych t?tniczek nosa, zmniejszaj?c obrz?k i przekrwienie b?ony
?luzowej nosa. Prowadzi to do udro?nienia nosa, u?atwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilo?? zalegaj?cej wydzieliny. Po rozpyleniu leku na b?on? ?luzow? nosa
miejscowe obkurczenie naczy? krwiono?nych wyst?puje po 5-10 minutach i utrzymuje si? przez 5 do 6 godzin.
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WSKAZANIA: Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia b?ony ?luzowej nosa i zatok przynosowych.

 

Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia b?ony ?luzowej nosa wyst?puj?cego w zapaleniu b?ony ?luzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.

 

DAWKOWANIE: Dzieci w wieku powy?ej 6 lat i doro?li – 1 do 2 dawek do ka?dego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.
Przed podaniem leku nale?y: oczy?ci? nos, zdj?? nasadk? ochronn? z butelki, butelk? trzyma? w pozycji pionowej z aplikatorem do góry, ko?cówk? aplikatora w?o?y? do
otworu nosowego i nacisn?? (w tym czasie oczy i usta powinny by? zamkni?te), po u?yciu za?o?y? nasadk? ochronn?.

 

SK?AD: 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: sodu octan bezwodny, kwas
octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

 

OSTRZE?ENIA: Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?, a tak?e:

 

jaskra z w?skim k?tem przes?czania, 

nadwra?liwo?? na produkty adrenergiczne, 

przyjmowanie trójpier?cieniowych leków przeciwdepresyjnych, 

przyjmowanie inhibitorów MAO, 

zanikowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa, 

po zabiegach usuni?cia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegaj?cych z ods?oni?ciem opony twardej

 

Rzadko mo?e wyst?pi? podra?nienie b?ony ?luzowej nosa i uczucie pieczenia w nosie, sucho?? b?ony ?luzowej nosa, kichanie, bóle g?owy, zaburzenia widzenia, zaburzenia
snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynno?ci serca, zaburzenia rytmu serca. D?u?sze ni? zalecane stosowanie leku mo?e doprowadzi? do nawrotów
przekrwie? b?ony ?luzowej nosa, charakteryzuj?cego si? przewlek?ym zaczerwienieniem, obrz?kiem i katarem. D?ugotrwa?e stosowanie mo?e prowadzi? do wtórnego tzw.
polekowego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, opornego na leczenie.

 

 

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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