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Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml 10 ml
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml w postaci sprayu jest produktem z chlorowodorkiem ksylometazoliny, który może być
stosowany przez dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Na co jest Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml? Wskazaniem do stosowania
leku jest krótkotrwałe leczenie niedrożności nosa lub zatok z wodnistą wydzieliną z nosa, jeśli pojawia się w przebiegu przeziębienia lub
zapalenia zatok. Składnik czynny leku, ksylometazolina, pomaga obkurczyć naczynia krwionośne jamy nosowej, w przyczyniając się ten
sposób do zmniejszenia obrzęku śluzówki nosa oraz łatwiejszego oddychania.

W opakowaniu znajduje się 10 ml roztworu Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml. W skład 1 ml roztworu wchodzi 0,5 mg
chlorowodorku ksylometazoliny oraz składniki pomocnicze, w jednej dawce leku (0,07 ml) znajduje się zaś 35 µg chlorowodorku
ksylometazoliny oraz składniki pomocnicze. Lek może być stosowany po wcześniejszym przeczytaniu ulotki dołączonej do opakowania.
Produkt leczniczy należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane
dawkowanie Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml to w przypadku dzieci w wieku 2–12 lat jedna dawka (do każdego otworu
nosowego) podawana w częstotliwości nie większej niż 3 razy dziennie. Lek nie powinien być podawany dziecku dłużej niż przez 7 dni.
Nie należy stosować większej dawki od wskazanej.

U pacjentów stosujących lek Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml mogą wystąpić działania niepożądane. Lek powoduje często
uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a poza tym może przyczyniać się do wystąpienia suchości błony śluzowej nosa. Niezbyt
często lek powoduje krwawienie z nosa. Rzadkie skutki uboczne Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml to natomiast bóle głowy i
nerwowość, a także wzrost ciśnienia i nudności, a oprócz tego bezsenność, zawroty głowy i przejściowe zaburzenia widzenia czy też
reakcje alergiczne ogólnoustrojowe. Z nieznaną częstością lek nasila natomiast objawy zapalenia śluzówki nosa lub zatok.

Nie w każdym przypadku lek Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml może być stosowany, gdyż ma również pewne 
przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie powinien być używany w przypadku nadwrażliwości na ksylometazolinę bądź jakikolwiek
z jego pozostałych składników. Nie należy go też podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Przeciwwskazaniem jest też podwyższone
ciśnienie wewnątrzgałkowe, w tym szczególnie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Lek nie powinien być stosowany w
przypadku przewlekłego zapalenia śluzówki nosa (z niewielką ilością wydzieliny lub bez jej obecności), a poza tym nie jest wskazany przy
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zapaleniu związanym z nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa. Przeciwwskazaniem jest również stosowanie leków, które mogą
przyczyniać się do podwyższenia ciśnienia krwi. Lek Sudafed xylospray HA dla dzieci 0,5 mg/ml nie powinien być także stosowany
przez osoby, które stosują (lub stosowały do 2 tygodni wstecz) inhibitory MAO lub przez osoby po operacji mózgu (wykonywanej przez
nos bądź usta).

Opis
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Produkt jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa w przebiegu
przeziębienia lub zapalenia zatok.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

dla dzieci od 2 do 12 lat
nawilża błonę śluzową nosa

Składniki
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku, Każda dawka (70 µg co jest równoważne 0,070 ml) zawiera 35
mikrogramów (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodorku, Substancje pomocnicze: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422),
sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Stosowanie
Aerozol do nosa, roztwór.
Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 rok.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Zawartość opakowania
10

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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