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Xylorin płyn 18ml
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,55 mg/ml

Opakowanie 18 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Nazwa: Xylorhin płyn do rozpylania do nosa 
Opakowanie: 18 ml
Sposób użycia: Przeciętnie stosuje się - Dzieci powyżej 6 lat i dorośli: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do
5 dni.
Przed podaniem leku należy oczyścić nos. Zdjąć kapturek ochronny. Pojemnik trzymać w położeniu pionowym, aplikatorem do góry.
Końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć. W czasie aplikacji leku należy zamknąć oczy i usta.
Skład: Substancja czynna: chlorowodorek ksylometazoliny 550 g/ml. 
Substancje pomocnicze: octan sodu, kwas octowy, chlorek sodu, bromek benzalkoniowy, woda oczyszczona. Jedna dawka preparatu
zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Opakowanie zawiera 200 dawek.
Wskazania: Lek stosuje się w celu zmniejszenia objawów nieżytu błony śluzowej nosa lub zatok przynosowych.
Ksylometazolina powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do
udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie i zmniejsza ilość wydzieliny. Działanie występuje po kilku minutach od podania.

Przeciwwskazania: Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Preparat można
stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. U kobiet
karmiących stosować wyłącznie po uprzednim zasięgnięciu porady lekarza.

Działania niepożądane: Przemijające uczucie podrażnienia i pieczenia w nosie, uczucie suchości błony śluzowej nosa, kichanie, rzadko
bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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