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Xylorin aerozol 18 ml
 

cena: 17,07 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie łagodzące, udrażniające nos, wspomagające

Opakowanie 18 ml

Postać aerozol

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Xylometazolini hydrochloridum

Wskazania alergia, katar

Opis produktu
 

Opis:
Xylorin aerozol do nosa zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej
wydzieliny. Po rozpyleniu leku na błonę śluzową nosa miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych występuje po 2-10 minutach i
utrzymuje się 10-12 godzin.

Skład:
1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,018 mg/dawkę, co odpowiada 0,2 mg/ml.

Wskazania do stosowania:
Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok
przynosowych.
Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej
nosa (w tym alergicznego) i zapaleniu zatok przynosowych oraz wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego będącego
następstwem przeziębienia.

Przeciwwskazania:
– nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
– jaskra z wąskim kątem przesączania,
– nadwrażliwość na produkty adrenergiczne,
– przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
– przyjmowanie inhibitorów MAO,
– zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,
– po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.
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Jak stosować:
Dzieci w wieku 6 – 12 lat:
1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3 do 5 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli:
1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3 do 7 dni.

Przed podaniem leku należy: oczyścić nos, zdjąć nasadkę ochronną z butelki, butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry,
końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć (w tym czasie oczy i usta powinny być zamknięte), po użyciu założyć
nasadkę ochronną.
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