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Xylometazolin VP 1mg/g, krople do nosa, 10ml
 

cena: 5,29 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do nosa

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Xylometazolin VP to krople do nosa, które ju? po kilku minutach odblokowuj? zatkany nos. Mog? by?
stosowane przy przezi?bieniu, zapaleniu zatok przynosowych, grypie i alergii.

Wskazania i dzia?anie
 Krople do nosa Xylometazolin VP zw??aj? naczynia krwiono?ne b?ony ?luzowej nosa i gard?a. Dzi?ki temu
zmniejszaj? jej przekrwienie, obrz?k i wysi?k.

•  Dzia?anie leku rozpoczyna si? ju? po 5-10 minutach po podaniu i utrzymuje przez kilka godzin (do 10
godzin).
•  Krople Xylometazolin VP u?atwiaj? oddychanie przez nos - udra?niaj? przewody nosowe oraz przewody
prowadz?ce do zatok przynosowych. Zmniejszaj? te? wyciek z nosa.

Krople do nosa s? wskazane:
•  w niedro?no?ci przewodów nosowych spowodowanej obrz?kiem b?ony ?luzowej nosa w przebiegu ostrego
zapalenia b?ony ?luzowej nosa (np. w przezi?bieniach i grypie),
•  w zapaleniu zatok przynosowych,
•  w alergicznym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa (katarze siennym).

Sk?ad
 Substancj? czynn? leku jest chlorowodorek ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum). 1 g kropli do
nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
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Pozosta?e sk?adniki leku to: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu
chlorek, benzalkoniowy bromek (10% roztwór) i woda oczyszczona.

Posta? farmaceutyczna: krople do nosa, roztwór.

Dawkowanie
 Dzieci w wieku powy?ej 12 lat i doro?li: 2 - 3 krople preparatu Xylometazolin VP (1 mg/g) do ka?dego otworu
nosowego 3 razy na dob?.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: nale?y zastosowa? produkt o mniejszym st??eniu chlorowodorku
ksylometazoliny (0,5 mg/g).

Kropli do nosa Xylometazolin VP nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? przez 5 kolejnych dni.

Przeciwwskazania
 •  Nadwra?liwo?? na substancj? czynn?, inne leki obkurczaj?ce naczynia b?ony ?luzowej nosa lub na
któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
•  Przewlek?e zanikowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa.
•  Jaskra z w?skim k?tem przes?czania.
•  Kropli do nosa Xylometazolin VP (1 mg/g) nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Ze wzgl?dów higienicznych (mo?liwo?? przeniesienia zaka?enia) opakowanie kropli do nosa powinno by?
stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Produkt nale?y stosowa? ostro?nie u pacjentów z cukrzyc?, chorob? niedokrwienn? serca, nadci?nieniem
t?tniczym i nadczynno?ci? tarczycy. Pacjenci z zespo?em d?ugiego ost?pu QT leczeni ksylometazolin? mog?
by? w wi?kszym stopniu nara?eni na ci??kie arytmie komorowe. Produktu nie nale?y stosowa? d?u?ej, ni?
przez 5 kolejnych dni.

Xylometazolin VP a inne leki
 Kropli do nosa Xylometazolin VP nie nale?y stosowa? jednocze?nie z lekami z grupy inhibitorów
monoaminooksydazy (IMAO), ani z trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Istnieje wówczas
niebezpiecze?stwo zwi?kszenia ci?nienia t?tniczego krwi.

Xylometazolin VP w ci??y
 Ksylometazoliny nie wolno stosowa? w okresie ci??y, je?li nie jest to bezwzgl?dnie konieczne ze wzgl?du na
brak wystarczaj?cych danych dot. stosowania ksylometazoliny u kobiet w cia?y.

Xylometazolin VP w czasie karmienia piersi?
 Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka kobiecego. Dotychczas nie odnotowano, by stosowanie
jej przez matki karmi?ce piersi? wp?ywa?o niekorzystnie na dziecko, jednak produkt nale?y stosowa? w tym
okresie z ostro?no?ci?. Je?li pacjentka karmi piersi?, przed zastosowaniem kropli do nosa Xylometazolin VP,
powinna poradzi? si? lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn
 Xylometazolin VP nie wp?ywa na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn, je?li stosowany
jest w zalecanych dawkach przez okres do 5 dni. Jednak stosowanie zbyt du?ych dawek i przyjmowanie leku
przez zbyt d?ugi okres mo?e zaburza? te zdolno?ci (powodowa? nudno?ci, ból g?owy, ko?atanie serca,
zaburzenia rytmu serca, bezsenno??).

Dzia?ania niepo??dane
 Jak ka?dy lek, lek ten mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one wyst?pi?.
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Cz?sto?? wyst?powania przedstawionych poni?ej dzia?a? niepo??danych nie jest znana:
•  miejscowe pieczenie (mo?e wyst?pi? po d?ugotrwa?ym stosowaniu ksylometazoliny), dra?liwo??;
•  sucho?? b?ony ?luzowej nosa, wtórny obrz?k b?ony ?luzowej nosa (polekowe zapalenie b?ony ?luzowej
nosa), kichanie (objawy te mog? wyst?pi? po d?ugotrwa?ym stosowaniu ksylometazoliny);
•  ból i zawroty g?owy;
•  bezsenno??;
•  ko?atanie  serca, zaburzenia rytmu serca;
•  nudno?ci;
•  niewyra?ne widzenie;
•  zwi?kszenie ci?nienia t?tniczego krwi.

Przedawkowanie
 Bardzo rzadko obserwowano przedawkowanie lub przypadkowe doustne za?ycie ksylometazoliny (g?ównie u
dzieci).

Do objawów przedawkowania nale??: obni?enie temperatury cia?a, bradykardia, pocenie si?, spowolnienie,
senno??, a nawet ?pi?czka (zw?aszcza u dzieci).

W przypadku przedawkowania stosuje si? leczenie objawowe.

Przechowywanie
 •  Krople do nosa Xylometazolin VP nale?y przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C w oryginalnym
opakowaniu w celu ochrony przed ?wiat?em.
•  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
•  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa?no?ci
oznacza ostatni dzie? podanego miesi?ca.
•  Okres wa?no?ci po pierwszym otwarciu butelki: 60 dni.

Podmiot odpowiedzialny
PharmaSwiss Ceska Republika
Jankovcova 1569 / 2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

Wytwórca:
 Bausch Health Poland sp. z o.o.
 Ul. Przemys?owa 2
35 – 959 Rzeszów

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
 Bausch Health Poland sp. z o.o.
 Ul. Przemys?owa 2
35 – 959 Rzeszów

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.
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