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Xylogel 0,05% żel do nosa w sprayu 10 g (butelka)
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Aerozole

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Xylogel wspomaga:

Leczenie pomocnicze: ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego
zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - W celu
udrożnienia trąbki słuchowej.
Preparat Xylogel zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Stosowany miejscowo zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej
nosa, zmniejsza jej przekrwienie, obrzęk i ilość wydzieliny. Ze względu na postać żelu Xylogel utrzymuje się dłużej na śluzówce,
nie wysusza jej, nie drażni, nie spływa do gardła, działa nawilżająco.

Skład
Skład leku Xylogel: żel do nosa 0,05% - 1 kropla zawiera 0,25 mg chlorowodorku ksylometazoliny

Dawkowanie
Xylogel 0,05%: Dzieci od 3 do 12 lat: 2 do 3 kropli (żelu z tuby) do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Leczenie nie powinno
na ogół trwać dłużej niż 3-5 dni, bez porozumienia z lekarzem.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub
po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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/

