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XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% krople do nosa 10 ml POLFA
WARSZAWA
 

Cena: 6,75 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Działanie

Substancją czynną jest chlorowodorek ksylometazoliny-pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym. Preparat
stosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, znosi obrzęk, hamuje przekrwienie błon śluzowych jamy
nosowo-gardłowej, zmniejsza ilość wydzieliny.

Wskazania

Leczenie pomocnicze:

ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;

ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych;

alergicznego nieżytu nosa;

ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej.  

Przeciwwskazania
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Rozpoznana nadwrażliwość na składniki preparatu.

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony
twardej.

Ostrzeżenia

Pojemnik z kroplami do nosa przeznaczony jest do stosowania u jednej osoby, aby zapobiec przenoszeniu zakażenia.

Kropli nie należy stosować u dzieci poniżej 3 miesiąca życia. U niemowląt i dzieci poniżej 6 lat nie stosować preparatu bez porozumienia
z lekarzem.

Ostrożnie stosować u chorych na nadciśnienie tętnicze, dławicę piersiową, cukrzycę, z przerostem gruczołu krokowego, z
nadczynnością tarczycy.

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

 

Ciążą i karmienie piersią

Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie preparatu u karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Oddziaływanie z innymi lekami

Odnotowano rzadkie przypadki wystąpienia interakcji z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Działania niepożądane

Miejscowe: rzadko mogą wystąpić podrażnienia, pieczenie, nieprzyjemne uczucie suchości błony śluzowej nosa, kichanie.

Bardzo rzadko występują działania ogólne: ból głowy, senność, osłabienie, przyspieszenie czynności serca, nadmierne uspokojenie po
przedawkowaniu.

 

Dawkowanie 

W przypadku opakowania z pompką dozującą każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną. Przed pierwszym użyciem nowego
pojemnika, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki preparatu.

1 kropla zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 rozpylenie zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: zwykle 2 do 3 kropli (butelka z zakraplaczem) lub 1 rozpylenie (butelka z pompką dozującą) do każdego
otworu nosowego co 8 do 10 godzin.

Leczenie nie powinno na ogół trwać dłużej niż 3-5 dni, bez porozumienia z lekarzem.
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Skład 

1 ml roztworu 0,1% zawiera:

substancję czynną: chlorowodorek ksylometazoliny 1,0 mg

oraz

substancje pomocnicze: dwuwodorofosforan sodu x H2O, chlorek sodu, wodorofosforan sodu x 12 H2O, sorbitol, wersenian dwusodowy,
chlorek benzalkoniowy 100%, woda oczyszczona.  
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