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Xylometazolin WZF 0.05% krop.donosa 0,5mg/
 

Cena: 12,35 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.do nosa

Producent/
Dystrybutor

WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: ksylometazolny chlorowodorek 0,5mg/g Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu
diwodorofosforwan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.  Działanie Substancja czynna -
ksylometazoliny chlorowodorek ma działanie sympatykomimetyczne - pobudza głównie receptory alfa-adrenergiczne, znajdujące się
m.in. w naczyniach krwionośnych błony śluzowej nosa. Lek zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i gardła zmniejszając jej
przekrwienie, obrzęk i wysięk. Udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych,
zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.  Wskazania Preparat stosowany w niedrożności przewodów nosowych
spowodowanej obrzękiem błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego nieżytu nosa (m.in. w przeziębieniu i grypie). W zapaleniu zatok
przynosowych. W alergicznym nieżycie błony śluzowej nosa (katar sienny).  Dawkowanie Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: należy stosować
lek o wyższym stężeniu chlorowodorku ksylometazoliny (1mg/g) Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1-2 krople do każdego otworu nosowego
1-2 razy na dobę  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na ksylometazolinę, inne leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku Xylometazolin. Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej
nosa. Jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.  Działania
niepożądane Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowe pieczenie, drażliwość Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia: suchość błony śluzowej nosa, wtórny obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie. Zaburzenia układu nerwowego: ból i
zawroty głowy Zaburzenia psychiczne: bezsenność. Zaburzenia serca: kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca Zaburzenia żołądka i jelit:
nudności. Zaburzenie oka: niewyraźne widzenie Badania diagnostyczne: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.  Uwagi Nie należy
stosować leku jednocześnie z lekami należącymi do inhibitorów MAO oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi z powodu
niebezpieczeństwa zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do
opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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