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Xylogel 0.1% żel do nosa 10 ml
 

Cena: 9,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/1g

Opakowanie 10 g (flak.)

Postać żel do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład: 
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Wskazania: 
Wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia
zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Działanie: 
Pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym głównie na receptory a-adrenergiczne, podobnym do działania nafazoliny.
Zastosowany miejscowo na błony śluzowe poprzez działanie obkurczające naczynia zmniejsza przekrwienie, obrzęk, wysięk. Po podaniu
do nosa - udrażnia przewody nosowe (np. w infekcji kataralnej, stanach zapalnych i uczuleniowych, w chorobach zatok obocznych nosa).
Wchłania się z błon śluzowych - przy intensywnym stosowaniu lub stosowaniu w dużych dawkach może wywołać objawy ogólne
związane z działaniem sympatykomimetycznym (wzrost ciśnienia tętniczego, ból głowy, bezsenność, tachykardię, zaburzenia rytmu
serca), zaburzenia widzenia, objawy ze strony o.u.n. (pobudzenie, drgawki). Po zastosowaniu miejscowym początek działania występuje
po około 30 min., utrzymuje się do 5 h. Żel stanowiący podłoże preparatu posiada właściwości nawilżające błonę śluzową nosa.

Dawkowanie: 
Dorośli – roztwór 0,1%. Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę do każdego otworu nosowego co 8-10 h.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na lek (z takimi objawami jak zaburzenia snu, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca), jaskra, jednoczesne leczenie
inhibitorami MAO. Nie stosować przewlekle. Ostrożnie stosować w ciąży.

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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