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Sudafed XyloSpray HA 10 ml
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/1ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do nosa

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHN

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini
hydrochloridum)

Wskazania:
Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w
alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki
słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Nie stosować u
pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować u
niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie i sposób podawania:
Przeznaczony do stosowania donosowego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla
każdego pacjenta. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosować, zależnie od potrzeb, po 1 dawce preparatu do każdego otworu
nosowego do 3 razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Ksylometazoliny w
roztworze do nosa nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni. Powtórne stosowanie preparatu można rozpocząć po kilkudniowej
przerwie. Ze względów higienicznych jedno opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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