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Sudafed Xylospray HA 10 ml.
 

Cena: 21,56 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 HA jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Zawiera kwas
hialuronowy, który nawilża błonę śluzową nosa.

Skład
Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu
chlorek, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w w wieku powyżej 6 lat: stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni.

Działanie
Ksylometazolina jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Początek działania
leku występuje zwykle w ciągu 5-10 minut po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia
odpływ wydzieliny. Lek Sudafed XyloSpray HA zawiera jako substancję pomocniczą kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który
chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Wskazania
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Wskazaniami do zastosowania Sudafed XyloSpray HA są:
zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w
alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z
przeziębieniem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sudafed XyloSpray Ha:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli u pacjenta występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,
u pacjentów po usunięciu przesadki i po innych chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań
niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem:

Często występuje nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często występuje nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów
Rzadko występuje nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów
Często mogą występować objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów
wrażliwych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane to: możliwe wystąpienie ogólnoustrojowego działania leku, jak np. kołatanie serca,
przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek nie zawiera środków konserwujących.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować 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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