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Sudafed xylospray HA 1 mg/ml aerozol 10 ml
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sudafad XyloSpray HA, którego substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek, to produkt przeznaczony do nosa, którego
działanie polega na redukcji obrzęku śluzówki, zwiększeniu jej nawilżenia, a także ułatwianiu odpływu nagromadzonej wydzieliny. Lek
przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat i może być stosowany nie tylko przy stanach zapalnych
śluzówki nosa, ale również pomocniczo przy zapaleniu zatok przynosowych czy zapaleniu trąbki słuchowej, które towarzyszy
przeziębieniu.

Wskazaniem do stosowania Sudafad XyloSpray HA w postaci aerozolu do nosa są obrzęki błony śluzowej nosa towarzyszące ostrym
zapaleniom śluzówki, naczynioruchowym zapaleniom śluzówki i alergicznym zapaleniom śluzówki nosa. Lek stosowany może być
również w celu ułatwienia odpływu nagromadzonej wydzieliny, w tym między innymi u pacjentów zmagających się z zapaleniem zatok
przynosowych. Funkcją Sudafad XyloSpray HA może być ponadto ułatwianie odpływu wydzieliny w przypadku towarzyszącego
przeziębieniu zapaleniu trąbki słuchowej. Substancją czynną leku Sudafad XyloSpray HA jest ksylometazolina (w formie
ksylometazoliny chlorowodorku), której działanie opiera się na obkurczaniu naczyń krwionośnych. Skutkuje to redukcją obrzęku śluzówki
nosa. Pomocniczą substancją tego leku jest natomiast kwas hialuronowy (w formie soli sodowej), który nawilża śluzówkę nosa,
zapewniając jej lepszą ochronę.

Preparat dostępny jest w opakowaniu 10 ml ze specjalną pompką dozującą. W 1 ml roztworu leku Sudafad XyloSpray HA znajduje się 1
mg ksylometazoliny chlorowodorku, a także składniki dodatkowe. Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami ulotki bądź
dawkowaniem ustalonym przez lekarza. Zaleca się przyjmowanie 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego w częstotliwości nie
większej niż 3 razy na dobę. Pierwsze efekty działania leku Sudafad XyloSpray HA odczuwalne są już po około 2 minutach od jego
podania. Produkt Sudafad XyloSpray HA należy stosować krótkotrwale (nie dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci indywidualnie dłuższą
terapię), w dawkach nie większych niż zalecane.

Zbyt długotrwałe stosowanie aerozolu do nosa czy też stosowanie zbyt wysokich jego dawek, może prowadzić do reaktywnego
przekrwienia śluzówki nosa, a w konsekwencji do zwężenia dróg oddechowych i polekowego zapalenia śluzówki nosa i zaniku tejże
śluzówki. Bardzo ważne, by (ze względów higienicznych) z jednego opakowania Sudafad XyloSpray HA w formie sprayu korzystała tylko
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jedna osoba.

Jak każdy lek, również Sudafad XyloSpray HA może przyczyniać się do pojawienia się u pacjenta pewnych działań niepożądanych,
aczkolwiek nie muszą one wystąpić u wszystkich osób stosujących ten preparat. Do częstych skutków ubocznych Sudafad XyloSpray
HA zaliczyć można podrażnienia śluzówki, w tym jej suchość lub pieczenie. U pacjentów wrażliwych dojść może również do kichania.
Nie jest wykluczone także nasilenie obrzęku śluzówki nosa po odstawieniu leku (tzw. przekrwienie reaktywne). Wśród niezbyt częstych
działań niepożądanych leku wymienia się natomiast przyspieszenie akcji serca, kołatanie serca, a także wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
U niektórych pacjentów wystąpić mogą dodatkowo krwawienia z nosa. Jeśli chodzi o rzadkie działania niepożądane Sudafad XyloSpray
HA, w ulotce wymienia się zaburzenia widzenia, zmęczenie, bezsenność, nudności, bóle głowy i reakcje alergiczne.

Lek Sudafad XyloSpray HA nie powinien być stosowany przez wszystkich pacjentów, gdyż posiada również przeciwwskazania. Nie jest
to preparat dedykowany dzieciom w wieku poniżej 6 lat i nie powinny go używać osoby mające nadwrażliwość na ksylometazoliny
chlorowodorek bądź jakikolwiek ze składników pomocniczych roztworu. Sudafad XyloSpray HA nie powinno się stosować także u osób,
które miały zabiegi chirurgiczne związane z odsłonięciem opony twardej, w tym przez pacjentów po zabiegu usunięcia przysadki.
Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym przed ewentualnym
zastosowaniem leku.

Opis
1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Aerozol do nosa, roztwór.

Nie zawiera środków konserwujących.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

udrożnia zatkany nos
zawiera kwas hialuronowy
nawilża błonę śluzową nosa
łagodzi objawy zapalenia zatok przynosowych

Składniki
1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu
fosforan dwuwodny, glycerol, sodu chlorek, sorbitol, sodu hialuronian, woda oczyszczona

Stosowanie
Do stosowania do nosa.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie:
U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Szczegółowe informacje w ulotce.

Instrukcja stosowania:
Zdjąć plastikowa nasadkę.
Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku. Dzięki temu aerozol jest
gotowy do użycia. W celu podania dawki aerozolu do nosa należy umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym, następnie
nacisnąć pompkę jeden raz, jednocześnie wciągając powietrze przez nos. Podczas podawania leku butelkę należy trzymać pionowo. Po
użyciu ponownie nałożyć plastikową nasadkę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 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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