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Snup 1mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml aerozolu do nosa, roztworu, zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Każda dawka (około 0,09 ml roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: potasu diwodorofosforan, woda morska oczyszczona, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Substancją czynną tego leku jest ksylometazolina. Powoduje ona zwężenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa, co
tym samym zmniejsza obrzęk wywołany różnymi przyczynami i ułatwia oddychanie przez nos.
Lek SNUP, 1 mg/ml, aerozol do nosa jest stosowany w celu krótkotrwałego leczenia niedrożności nosa z katarem
spowodowanej przeziębieniem lub zapaleniem zatok przynosowych u dzieci w wieku od 12 lat i u dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy NIE STOSOWAĆ leku SNUP

jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje określona postać przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej
nosa);
jeśli pacjent przeszedł niedawno operację mózgu przez nos i usta (usunięcie przysadki wykonane przez zatokę klinową nosa) lub
inną operację przebiegającą z odsłonięciem zewnętrznej warstwy (opony twardej) mózgu.

Dawkowanie
Zalecana dawka u dzieci w wieku od 12 lat i u dorosłych to 1 dawka aerozolu do nosa SNUP do każdego otworu nosowego,
maksymalnie do trzech razy na dobę. Lek SNUP w dawce 1 mg/ml nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie pieczenia i suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

reakcje nadwrażliwości (wysypki skórne, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych);
po ustaniu działania leku silne uczucie „zatkania” nosa (zwiększone przekrwienie błon śluzowych), krwawienie z nosa.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

kołatanie serca, przyspieszona akcja serca (tachykardia)
nudności
podwyższone ciśnienie krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

zatrzymanie oddechu (obserwowane po zastosowaniu ksylometazoliny u niemowląt i noworodków);
niepokój, bezsenność, omamy (głównie u dzieci);
ból głowy, drgawki (szczególnie u dzieci);
zaburzenia rytmu serca;
zmęczenie (senność lub ospałość, uspokojenie; głównie u dzieci).

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

