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Xylometazolin WZF 0,05% 0,5mg/ml, krople do nosa, 10ml
 

cena: 7,61 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krople do nosa

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Xylometazolin WZF 0,5mg/ml w postaci kropel do nosa zastosowany na b?on? ?luzow? nosa zmniejsza
jej obrz?k i przekrwienie, zmniejsza ilo?? wydzieliny oraz u?atwia jej odp?yw z zatok. Dzi?ki temu zmniejsza
uczucie zatkanego nosa i zatok. Zawiera substancj? czynn? - ksylometazoliny chlorowodorek, zaliczany do
grupy leków zwanych sympatykomimetykami. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Wskazania
 Stosuje si?:
- w ostrym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa wywo?anym przez wirusy lub bakterie,
- w ostrym lub przewlek?ym zaostrzaj?cym si? zapaleniu zatok przynosowych,
- w alergicznym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa,
- w ostrym zapaleniu ucha ?rodkowego (aby udro?ni? tr?bk? s?uchow? znajduj?c? si? w uchu).

Stosowanie
 Stosowa? wy??cznie do nosa.
 Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 do 2 kropli do ka?dego otworu nosowego raz lub dwa razy na dob?, co 8 do
10 godzin. Nie podawa? wi?cej ni? 3 dawki do ka?dego otworu nosowego na dob?.
Leku nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 3 do 5 dni. Je?li po up?ywie 3 do 5 dni nie nast?pi?a poprawa lub pacjent
czuje si? gorzej, nale?y zwróci? si? do lekarza.
Nie nale?y stosowa? dawek wi?kszych ni? podane.

Sk?ad
 Substancja czynna leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. 1 kropla zawiera 0,025 mg ksylometazoliny
chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; sodu chlorek;
sorbitol; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Xylometazolin WZF 0,05% w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
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powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie nale?y stosowa? leku Xylometazolin WZF 0,05% w czasie ci??y.
Pacjentki karmi?ce piersi? przed zastosowaniem leku powinny poradzi? si? lekarza.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Xylometazolin WZF 0,05%:
- je?li pacjent ma uczulenie (objawy, np. wysypka, obrz?k twarzy i gard?a, duszno??) na ksylometazoliny
chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li pacjentowi usuni?to przysadk? mózgow? lub przeby? on inn? operacj? uk?adu nerwowego.
- je?li u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany b?ony ?luzowej nosa.

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