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Xylogel hydro żel do nosa w sprayu 10 g (butelka)
 

Cena: 11,57 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Aerozole

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny w Xylogel Hydro postaci sprayu z żelem do nosa jest produktem nawilżającym. Jego opakowanie jest wyposażone w
wygodny w użyciu atomizer, dzięki któremu produkt można równomiernie rozprowadzić po śluzówce. Na co jest Xylogel Hydro?
Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest słabo nawilżona błona śluzowa nosa, a także uczucie suchości w nosie. Wyrób
medyczny znajduje zastosowanie u pacjentów, którym dokucza suchość śluzówki spowodowana niewystarczająco nawilżonym
powietrzem w mieszkaniu lub wdychaniem dymu papierosowego. Może być stosowany w przypadku nieżytu nosa, a także wysokiej lub
niskiej temperatury otoczenia. Wyrób medyczny Xylogel Hydro znajduje zastosowanie również u osób często przebywających w
zanieczyszczonym powietrzu. Mogą z niego korzystać pacjenci przyjmujący leki, które przyczyniają się do wysuszenia śluzówki nosa.

Dzięki temu, że wyrób medyczny ma postać żelu, po aplikacji do jam nosowych produkt nie wypływa z nich i nie ma tendencji spływania
do gardła. Zamiast tego bez problemu utrzymuje się w miejscu docelowym i może swobodnie działać. Wyrób medyczny można
stosować także w przypadku występujących w jamie nosowej strupów, które są trudne do oczyszczenia. Funkcją żelu Xylogel Hydro jest
przywracanie prawidłowych funkcji nosa, a także ochrona śluzówki przed nadmiernym wysychaniem.

W opakowaniu znajduje się 10 g żelu Xylogel Hydro. W skład wyrobu medycznego wchodzą substancje o działaniu nawilżającym.
Znajdują się w nim następujące składniki: glicerol, disodu fosforan dwunastowodny, hydroksyetyloceluloza, sodu chlorek i sodu
diwodorofosforan jednowodny, a także woda oczyszczona, disodu edetynian oraz benzalkoniowy chlorek. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Zalecane dawkowanie żelu Xylogel Hydro to 1–2 psiknięcia do
każdego otworu nosowego z częstotliwością 2–4 razy dziennie. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany dłużej niż 30 dni.
Ponadto nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zaaplikowaniu produktu. Ważne jest również to, aby korzystając z żelu Xylogel
Hydro, pacjent uważał, by wyrób medyczny nie wszedł w kontakt z oczami.

W czasie stosowania wyrobu medycznego Xylogel Hydro u niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne. Do tej pory nie
zgłoszono jednak żadnych działań niepożądanych produktu. W składzie wyrobu medycznego Xylogel Hydro znajduje się chlorek
benzalkoniowy (środek konserwujący), co u pacjentów skłonnych do uczuleń może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
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Wyrób medyczny Xylogel Hydro nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, ponieważ istnieją ku temu pewne
przeciwwskazania. Produktu nie należy używać w przypadku uczulenia na przynajmniej jeden z jego składników. Mogą natomiast
korzystać z niego kobiety w ciąży i karmiące piersią. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany dłużej niż 12 tygodni od pierwszego
otwarcia buteleczki. Nie należy z niego korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
Glicerol, disodu fosforan dwunastowodny, hydroksyetyloceluloza, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, woda oczyszczona,
disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Charakterystyka
Wyrób medyczny Xylogel Hydro w formie delikatnego, bezbarwnego żelu do nosa o działaniu nawilżającym to preparat, który wspomaga
ochronę błony śluzowej nosa przed nadmiernym wysychaniem, a także zapobiega uczuciu suchości i pieczenia. Substancje nawilżające
zawarte Xylogel Hydro, w tym m.in. gliceryna, pomagają w przywróceniu prawidłowych funkcji nosa, a także przyczyniają się do
zabezpieczenia przed nadmiernym wysychaniem nosa.

Żel Xylogel Hydro aplikowany do nosa dokładnie rozprowadza się po wnętrzu nosa, tworząc tym samym równomierną warstwę
ochronną preparatu, która utrzymuje się na powierzchni błony śluzowej nosa, a także nie wpływa na funkcjonowanie aparatu śluzowo-
rzęskowego.Xylogel Hydro to preparat, który łagodzi nieprzyjemne uczucie suchości błony śluzowej nosa, spowodowane przez:

suchy nieżyt nosa;
infekcję;
zbyt suche powietrze w pomieszczeniach;
wysoką lub niską temperaturę otoczenia;
dym papierosowy i zanieczyszczenia powietrza;
stosowanie leków, które mogą powodować wysuszenie nosa.

Żelowa formuła wyrobu medycznego Xylogel Hydro sprawia, że po podaniu preparat ten nie wypływa z nosa i nie spływa do gardła.
Produkt może być stosowany w przypadku powstawania strupów w jamach nosowych, które trudno jest oczyścić.

Stosowanie
Xylogel Hydro należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. Przed każdorazowym użyciem preparatu należy zdjąć nasadkę ochronną. Przed pierwszym użyciem nowej butelki, tuż po
zdjęciu nasadki, należy nacisnąć kilkakrotnie dozownik, aż do momentu pojawienia się żelu. Końcówkę dozownika wprowadzamy
następnie do otworu nosowego. Następnie naciskamy dozownik, trzymając buteleczkę pionowo, dzięki czemu dawka żelu delikatnie trafi
do nosa.

Zalecana dawka Xylogel Hydro to: 1-2 dawki żelu do każdego otworu nosowego stosowane 2-4 razy dziennie. Czas stosowania
preparatu nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zastosowaniu żelu. Unikać kontaktu z
oczami.

Przeciwwskazania
Xylogel Hydro nie powinien być stosowany w sytuacji uczulenia na którykolwiek ze składników zawartych w preparacie. Z uwagi na
zawartość chlorku benzalkoniowego jako środka konserwującego Xylogel Hydro może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa u
osób ze skłonnością do uczuleń.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania wyrobu medycznego Xylogel Hydro w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie
Xylogel Hydro należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci. Po
pierwszym otwarciu buteleczki produkt można przechowywać maksymalnie przez 12 tygodni. Nie stosować po upływie terminu
ważności.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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