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Sudafed Xylospray 10 ml
 

Cena: 18,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Sudafed XyloSpray to produkt leczniczy, którego substancja czynna - ksylometazolina zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej
nosa. Lek ten może być stosowany w zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej, jak również w stanach
zapalnych zatok przynosowych.

Skład
Substancją czynną jest: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy roztwór, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu
fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły 70% (niekrystalizujący), woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania donosowego.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni.
Ponowne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
1 aerozol powinien być stosowany przez 1 osobę, ze względów higienicznych.
Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku.
Dorośli i dzieci od 6 roku życia: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 dawek do
każdego otworu nosowego.

Działanie
Sudafed XyloSpray zawiera ksylometazolinę, która obkurcza naczynia krwionośne, czego efektem jest zmniejszenie się obrzęku błony
śluzowej nosa i jej przekrwienia. Zmniejszający się obrzęk wiąże się z ułatwionym oddychaniem oraz ułatwia odpływ zalegającej
wydzieliny.

Wskazania
ostry stan zapalny błony śluzowej, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej,
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alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
zapalenie zatok przynosowych (leczenie wspomagające),
zapalenie trąbki słuchowej ucha środkowego (leczenie wspomagające).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sudafed XyloSpray:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku pacjentów po operacji usunięcia przysadki lub po innych zabiegach związanych z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
podrażnienie błony śluzowej (pieczenie, suchość),
kichanie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
nudności,
zaburzenia widzenia,
reakcje alergiczne,
ból głowy, bezsenność, zmęczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Długotrwałe lub częste stosowanie może wiązać się z wystąpieniem przekrwienia reaktywnego - wtórnego obrzęku błony śluzowej nosa.
Nadużywanie tego leku może również prowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, które może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa.
Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje: podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (szczególnie jaskra z wąskim
kątem przesączania), ciężkie choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca), zaburzenia metaboliczne
(cukrzyca, nadczynność tarczycy), nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu.
Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli pacjent stosuje inhibitory MAO (leki stosowane w depresji) lub inne leki, które wpływają na
wzrost ciśnienia tętniczego.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 24 tygodnie.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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