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XYLOGEL 0,1% żel do nosa 10 g
 

Cena: 14,45 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Walczysz z katarem?Wypróbuj Xylogel®

Zmniejsza katar

Przynosi ulgę od kataru aż na 10 godzin
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Udrożnia nos już po 5 minutach

Odblokowuje ujście zatok

Nawilża błonę śluzową nosa

 

Wskazania

Leczenie pomocnicze:

ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego

ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych

ostrego zapalenia ucha środkowego — w celu udrożnienia trąbki słuchowej

alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

 

 

Jak działa Xylogel®?

Działanie substancji czynnej (ksylometazolina) rozpoczyna się po 5 minutach i utrzymuje przez 10 godzin

Xylogel® na długo pozostaje na błonie śluzowej nosa i na długo przynosi ulgę od kataru.1

Skład i postać:1 g żelu zawiera zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór

 

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Jak stosowaćXylogel® żel do nosa

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Leku Xylogel 0,1% nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

 

Poznaj równieżXylodex® 0,1% Regeneracja

Udrożnia nos i wspomaga regenerację błony śluzowej nosa

dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat

SPRAWDŹ

 

*Działanie ksylometazoliny rozpoczyna się po 5 do 10 minutach i utrzymuje przez 10 godzin.

1 Charakterystyka produktu leczniczego oraz ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta dla leków Xylogel® dla dzieci
i Xylogel® 0,1%

Dotyczy leku Xylogel® 0,1%

Xylogel 0,1%. Skład i postać: Każdy gram żelu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym
działaniu benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/g; żel do nosa. Wskazania: Leczenie pomocnicze: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa
pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach
chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Polfa
Warszawa S.A. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.09.24.

Dotyczy leku Xylodex® 0,05% regeneracja

Skład i postać: Xylodex 0,05% regeneracja: Każdy ml roztworu zawiera 0,50 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50,0 mg
deksopantenolu. Każda dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg
deksopantenolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml. Bezbarwny lub prawie bezbarwny,
przezroczysty roztwór. Wskazania: Xylodex 0,05% regeneracja jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności nosa w przebiegu
przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa ‑ w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Xylodex 0,05%
regeneracja jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca);
Xylodex 0,05% regeneracja‑ u dzieci w wieku poniżej 2 lat; Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po
operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL: 2019.04.30.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNYWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01‑207 Warszawa

XYL/173/05-2022
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