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Oxalin Baby 0,25 mg/g żel do nosa 10 g
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.
1 g żelu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek; disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; disodu edetynian;
hydroksyetyloceluloza; glicerol; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Oxalin Baby zastosowany miejscowo na błonę śluzową nosa, zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk błony śluzowej
nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Udrożnia przewody nosowe i ułatwia odpływ
wydzieliny z zatok przynosowych.
Oxalin Baby jest w postaci żelu, co nawilża błonę śluzową nosa, a także powoduje, że lek nie spływa na dno jamy nosa i do
gardła.
Oxalin Baby w postaci żelu do nosa przeznaczony jest do stosowania dla dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 6 lat
Oxalin Baby jest stosowany: 

w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa
w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa
w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa
w zapaleniu zatok przynosowych
w zapaleniu trąbki słuchowej
w zapaleniu ucha środkowego

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Oxalin Baby:
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Jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów)

Dawkowanie
Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 6 lat:
1 dawka do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

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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