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Xedine HA 0,5 mg/ml aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent RANBAXY

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ksylometazoliny
Każdy ml zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Każda dawka (70 mikrolitrów ) zawiera 0,035 mg
ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: woda morska oczyszczona, potasu diwodorofosforan, sodu hialuronian, woda
oczyszczona

Wskazania i działanie
Xedine HA jest stosowany w celu:

zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa, spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżytem nosa) lub zapaleniem
błony śluzowej zatok (zapaleniem zatok).
Xedine HA o mocy 0,5 mg/ml jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować Xedine HA:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca)
jeśli pacjent przebył ostatnio operację neurochirurgiczną (usunięcie przysadki wykonane przez zatokę klinową nosa lub
jakąkolwiek inną operację neurochirurgiczną przebiegającą z odsłonięciem zewnętrznej warstwy mózgu(opony mózgowej)
jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, a szczególnie jaskrę z wąskim kątem przesączania
u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat

Dawkowanie
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Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:
1 rozpylenie Xedine HA do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.
Leku nie wolno stosować dłużej niż przez 5 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Przed ponownym zastosowaniem leku należy odczekać
kilka dni.

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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