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SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI aerozol do nosa 10
ml
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

WskazaniaSUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI aerozol do nosa 10 mlAerozol jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia
błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.DziałanieLek Sudafed
XyloSpray HA dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej,zmniejszając
przez to obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie.Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera także kwas hialuronowy (w
postaci soli sodowej), który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.Sposób użyciaDzieci w wieku od 2 do 12 latJeśli lekarz lub farmaceuta
nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę,
nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.WażneKiedy NIE stosować leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci:jeśli
pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekujeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie
wewnątrz gałkowe, zwłaszcza w przypadku - jaskry z wąskim kątem przesączaniajeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie błony śluzowej
nosa (długotrwałe podrażnienie nosa) znieznaczną ilością wydzieliny lub bez wydzieliny (rhinitis sicca)jeśli pacjent przyjmuje lub
przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO)jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą
powodować podwyższenie ciśnienia krwijeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosajeśli
pacjent przebył operację mózgu wykonywaną przez nos lub ustaDziałania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania
niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi
którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:trudności w oddychaniu lub
przełykaniu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardłasilny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzamiInne działania
niepożądane:Częste(występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony
śluzowej nosaRzadkie (występują nie częściej niż u 1 na 1000 osób):ból głowy, wzrost ciśnienia, nerwowość, nudności, zawroty
głowy,bezsenność i kołatanie sercaprzejściowe zaburzenia widzenia i ogólnoustrojowe reakcje alergiczneCzęstość nieznana(częstość
występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):nasilenie objawów blokady nosa po zaprzestaniu stosowania
lekukrwawienie z nosaSkładSubstancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny
chlorowodorku.Każda dawka(70 μl co jest równoważne 0,070ml) leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera 35μg (lub 0,035 mg)
ksylometazoliny chlorowodorkuPozostałe składniki to: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan
dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań
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