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Sudafed XyloSpray 1mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 22,21 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Kraj produkcji Wielka Brytania

Opakowanie 10 ml

Postać aerozol do nosa

Producent/
Dystrybutor

MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 ml roztworu zawiera jako substancję czynną 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: chlorek
benzalkoniowy roztwór, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły
70% (niekrystalizujący), wodę oczyszczoną.  Wskazania Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej,
w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwianie odpływu wydzieliny w
zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.  Działanie
Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, Ułatwianie odpływu wydzieliny, zmniejsza obrzęk błony
śluzowej nosa. Początek działania leku występuje zwykle w ciągu 5-10 minutach po podaniu.  Dawkowanie Dorośli i dzieci w wieku
powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie należy stosować leku dłużej niż przez 5 dni.  
Przeciwwskazania Nie należy stosować leku Sudafed XyloSpray: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku;
jeśli u pacjenta występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa; u pacjentów po usunięciu przesadki i po innnych zabiegach
chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.  Informacja Przed użyciem
zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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