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Xylogel 0,1%, 1mg/g, żel do nosa, 10g
 

cena: 17,03 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g (15 ml)

Postać żel do nosa

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Xylogel 0,1% to lek w postaci ?elu, zawieraj?cy substancj? czynn? - ksylometazoliny chlorowodorek.
Zastosowany na b?on? ?luzow? nosa powoduje zw??enie naczy? krwiono?nych, zmniejsza obrz?k i
przekrwienie b?ony ?luzowej jamy nosowo-gard?owej oraz zmniejsza ilo?? wydzieliny (?agodzi katar).
Przeznaczony jest do stosowania u dzieci powy?ej 12 lat i doros?ych.

Wskazania
 Stosuje si? miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:
 - ostrego zapalenia b?ony ?luzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;
 - ostrego lub przewlek?ego zaostrzaj?cego si? zapalenia zatok przynosowych;
 - alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa;
 - ostrego zapalenia ucha ?rodkowego – w celu udro?nienia tr?bki s?uchowej.

Stosowanie
 Lek stosowa? wy??cznie do nosa. Xylogel 0,1% przeznaczony jest do stosowania u doros?ych i dzieci w
wieku powy?ej 12 lat.
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: Zwykle 1 dawka ?elu do ka?dego otworu nosowego co 8 do 10
godzin.
Nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 3 do 5 dni.
Nie nale?y stosowa? dawek wi?kszych ni? podane.

Sk?ad
 Substancja czynna: ksylometazoliny chlorowodorek.
1 gram ?elu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny,
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disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sorbitol, hydroksyetyloceluloza, glicerol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Xylogel 0,1%:
- je?li pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników
tego leku
- u pacjentów po usuni?ciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegaj?cych z ods?oni?ciem
opony twardej;
- w przypadku zanikowego zapalenia b?ony ?luzowej nosa.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

