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XYLODEX 0,1% regeneracja aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
 

XYLODEX 0,1% regeneracja aerozol do nosa 10 ml 

Xylodex 0,1% regeneracja jest lekiem w postaci aerozolu do nosa, zawierającym jako substancje czynne ksylometazoliny chlorowodorek
(zaliczany do grupy leków zwanych sympatykomimetykami) oraz deksopantenol zaliczany do grupy witamin B.

 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.Każda dawka aerozolu do nosa zawiera 0,1 mg
ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny; potasu diwodorofosforan; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona,

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W rhzie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Lek stosować wyłącznie do nosa.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,należy zwróęić się do
lekarza.

Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin).
Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę (łącznie maksymalnie 6 dawek w ciągu doby).

 

Działanie

Xylodex 0,1% regeneracja zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz
ułatwia jej odpływ z zatok.

Xylodex 0,1% regeneracja przyspiesza gojenie się ran i bierze udział w procesie regeneracji błony śluzowej nosa.

Xylodex 0,1% regeneracja udrożnią nos i wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.

 

Wskazania

Xylodex 0,1% regeneracja jest stosowany:

w objawowym leczeniu niedrożności nosa podczas przeziębienia (kataru);

po przebytej operacji nosa w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa.

Xvlodex 0.1% regeneracja przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

 

Ważne

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Xylodex 0,1% regeneracja

jeśli pacjent ma uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na ksylometazoliny chlorowodorek, dekśopantenol lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent przebył ostatnio operację neurochirurgiczną (mózgu) lub operację przeprowadzoną przez nos (np. osunięcie przysadki
mózgowej);

jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000 osób): kołatanie serca; przyspieszenie akcji serca; podwyższenie ciśnienia tętniczego; ból
głowy; bezsenność.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): podrażnienie i suchość w nosie; uczucie pieczenia w nosie; reakcje
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nietolerancji.

Stosowanie.leku przez okres dłuższy niż zalecany (7 dni) i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować nieodwracalne,
trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Xylodex 0,1% regeneracja zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę śródka konserwującego. Benzalkoniowy chlorek może
powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności leku Xylodex 0,1% regeneracja po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy (np. bezsenność), nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.
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