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Xylometazolin WZF 0.05% krop.donosa 0,5mg/
 

Cena: 8,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Xylometazolin (WZF) 0,05 % to produkt leczniczy dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat przeznaczony do stosowania do nosa w celu
łagodzenia objawów kataru.

Skład
Substancja czynna: chlorowodorek ksylometazoliny.
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, sorbitol, disodu
edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 do 2 kropli do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę, co 8 do 10 godzin.
Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
Ze względów higinicznych opakowanie powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Działanie
Xylometazolin (WZF) 0,05 % stosowany na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, zmniejsza ilość wydzieliny.

Wskazania
Xylometazolin (WZF) 0,05 % jest wskazany do stosowania pomocniczo w leczeniu:
ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego,
ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych.
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alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Xylometazolin (WZF) 0,05 %
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu,
w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
u dzieci poniżej 2 lat.

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

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):
ból głowy, bezsenność
nudności,
osłabienie, zmęczenie
reakcje alergiczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Chronić od światła.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
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