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Oxalin Junior 0,5 mg/g żel do nosa 10 g
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Oxalin Junior w postaci żelu do nosa z oksymetazoliny chlorowodorkiem jest produktem redukującym obrzęk śluzówki nosa.
Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia. Na co jest Oxalin Junior? Wskazaniem do
stosowania żelu jest nieżyt nosa lub ostre zapalenie śluzówki nosa. Preparat może być również pomocny przy alergicznym zapaleniu
śluzówki nosa bądź przy naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa. Wskazaniami do stosowania leku Oxalin Junior są również
zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego i zapalenie trąbki słuchowej. Składnik czynny żelu do nosa Oxalin Junior,
czyli oksymetazoliny chlorowodorek, to sympatykomimetyk, który redukuje przekrwienie śluzówki i obrzęk błony śluzowej nosa, a przy
tym hamuje nadmierne wydzielanie.

W opakowaniu znajduje się 10 g żelu do nosa Oxalin Junior. W skład 1 g żelu do nosa wchodzi 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku
oraz składniki pomocnicze. W jednej dawce żelu (0,1 ml) znajduje się natomiast 0,05 mg oksymetazoliny chlorowodorku. Lek należy
stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce lub zaleceniami lekarza. Rekomendowane dawkowanie żelu do nosa Oxalin
Junior to w przypadku dzieci w wieku 6–12 lat 1 dawka aerozolu aplikowana do każdego otworu nosowego nie częściej niż 2 razy na
dobę. Pacjenci dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat mogą natomiast stosować 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego z
częstotliwością 2–3 razy na dobę. Nie należy przekraczać wskazanych rekomendowanych dawek leku. Żel nie powinien być też
stosowany dłużej niż przez 3–5 dni. Ze względów higienicznych zaleca się, aby z jednego opakowania produktu korzystała wyłącznie
jedna osoba.

U niektórych pacjentów stosujących lek Oxalin Junior mogą wystąpić działania niepożądane. Do częstych skutków ubocznych żelu
można zaliczyć pieczenie w miejscu aplikacji, kichanie, a także suchość śluzówki nosa. Niezbyt często natomiast lek przyczynia się do
kołatania serca, tachykardii bądź wzrostu ciśnienia tętniczego. Żel do nosa Oxalin Junior ma też rzadko występujące skutki uboczne,
wśród których należy wymienić zmęczenie i bóle głowy. Poza tym preparat może powodować bezsenność i niepokój ruchowy, a oprócz
tego przyczyniać się do nasilenia obrzęku śluzówki nosa (po ustaniu działania produktu). Zaleca się konsultację z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli po zastosowaniu leku pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek działania niepożądane.

Lek Oxalin Junior nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta z uwagi na przeciwwskazania. Należy do nich nadwrażliwość
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na oksymetazoliny chlorowodorek bądź którykolwiek z pozostałych składników żelu do nosa. Preparat nie powinien być stosowany
również w przypadku zanikowego zapalenia śluzówki nosa, któremu towarzyszy tworzenie się strupów.

Opis
Żel do nosa. Bezbarwny lub jasnożółty, przezroczysty lub lekko opalizujący gęsty płyn. 1 g żelu do nosa zawiera 0,5 mg oksymetazoliny
chlorowodorku. 1 dawka żelu o objętości 0,1 ml zawiera 0,05 mg oksymetazoliny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym
działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/g.

Składniki
Oxymetazoline

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Produkty zawierające oksymetazolinę mogą być stosowane ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku
korzyści i ryzyka w przypadku: leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze;
zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem; ciężkich chorób serca i naczyń
krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego; guza chromochłonnego nadnerczy; zaburzeń metabolicznych,
np. nadczynności tarczycy, cukrzycy. Długotrwałe stosowanie oraz nadużywanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa
mogą prowadzić do osłabienia ich działania. Mogą również spowodować uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa,
zahamowanie aktywności rzęsek i doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa oraz suchego zapalenia błony
śluzowej nosa. Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania. Produkt zawiera 0,1 mg benzalkoniowego
chlorku w każdym g żelu. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeżeli jest
stosowany przez długi czas.

Producent
Polfa Warszawa S.A.

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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