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Sudafed XyloSpray HA dla dzieci areozol 10 ml
 

cena: 23,06 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos, zatoki

Działanie nawilżające, udrażniające nos,
wspomagające

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aerozol

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Xylometazolini hydrochloridum

Wskazania katar

Opis produktu
 

Opis:
Wrażliwy nosek dziecka wymaga szczególnej troski i ochrony w trakcie kataru. Zablokowany nos i wysuszona przez działanie wirusów
śluzówka sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się infekcji, dlatego tak ważne jest zapobieganie możliwym powikłaniom nieżytu nosa.
Warto zatem regularnie oczyszczać nos dziecka w czasie kataru, dodatkowo nawilżanie zwiększa komfort leczenia i wspomaga
naturalne mechanizmy obronne błony śluzowej nosa.

Sudafed® Xylospray HA dla dzieci.
Szybko i delikatnie odblokowuje nosek dziecka
Zawiera kwas hialuronowy – nawilża błonę śluzową nosa
Rozpyla delikatną mgiełkę – nie powoduje dyskomfortu u dziecka w trakcie aplikacji
Nie zawiera konserwantów – nie podrażnia błony śluzowej nosa
Ma specjalną konstrukcję pompki – może być używany aż do 12. miesięcy po otwarciu

Skład:
Substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda dawka
(70 µI co jest równoważne 0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera 35 µg (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny,
sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Wskazania i dawkowanie:
Preparat należy stosować w krótkotrwałym leczeniu objawowego przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony
śluzowej nosa lub zapalenia zatok.
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Przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 2 roku życia. Jeżeli lekarz nie zaleci innego sposobu dawkowania, lek można
aplikować dziecku trzy razy na dobę, po jednej dawce do każdego otworu nosowego, przez maksymalnie siedem dni.

UWAGA!
Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, opakowanie leku nie powinno być stosowane przez więcej niż jedną osobę, a
aplikator należy opłukać gorącą wodą po każdym użyciu.
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