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Xylorin Spray *18 ml.
 

Cena: 20,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 18 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Xylorin to lek stosowany w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci powyżej 6 lat oraz
dorosłych. Xylorin posiada formę aerozolu do nosa z ksylometazoliną, zmniejszającą obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej, w efekcie
udrażnia nos. Produkt leczniczy można stosować nie tylko przy katarze podczas przeziębienia, ale także w przypadku kataru
alergicznego, czy podczas leczenia zapalenia zatok przynosowych. Działanie leku rozpoczyna się po 1-2 minutach od zastosowania i
utrzymuje przez 10 do 12 godzin.

Skład
Substancja czynna: chlorowodorek ksylometazoliny.

1 ml aerozolu zawiera 550 µg chlorowodorku ksylometazoliny.

Substancje pomocnicze: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

100 g aerozolu zawiera 10 g chlorku benzalkoniowego.

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

Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin przez 3 do 5 dni.
Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin przez 3 do 7 dni.

Produkt podawany donosowo.
W celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia produkt powinien być używany przez jedną osobę.
Działanie
Xylorin powoduje skurcz drobnych naczyń krwionośnych nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do
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udrożnienia jego, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Działanie Xylorinu rozpoczyna się w ciągu 2
minut od rozpylenia i utrzymuje przez 10 do 12 godzin.

Wskazania
Xylorin jest przeznaczony do stosowania w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony
śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. Wskazaniem do użycia aerozolu jest również wspomagające leczenie zapalenia ucha
środkowego będącego następstwem przeziębienia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Xylorin 0,55mg/ml

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą,
w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
przy jaskrze z wąskim kątem przesączania,
przy stosowaniu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów MAO.
u kobiet w ciąży.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane:

podrażnienie błony śluzowej nosa,
uczucie pieczenia w nosie i suchość błony śluzowej nosa,
kichanie i ból głowy,
zaburzenia widzenia i snu,
uogólniona reakcja alergiczna.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do wtórnego tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.
Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować reakcje skórne.
Chronić oczy przed kontaktem z produktem.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Chronić od światła.
Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym 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.

Xylorin może wchodzić w interakcję z:

lekami przeciwdepresyjnymi
efedryną, pseudoefedryną.
inhibitorami MAO.
Ciąża i karmienie piersią
Nie stosować u kobiet w ciąży.

Przed zastosowaniem u kobiet karmiących piersią należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
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Galeria
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