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Xylometazolin 0,1% krople 10 ml (Polfa Warszawa)
 

Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Xylometazolin 0,1% to lek w postaci kropli do nosa, stosowany w terapii przeciw nieżytowi nosa, spowodowanemu infekcjami,
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok przynosowych, a także w przypadku leczenia zapalenia ucha
środkowego (udrażnia trąbkę słuchową).
Krople Xylometazolin 0,1% przeznaczone są dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Zastosowany na błonę śluzową nosa lek Xylometazolin (WZF) 0,1% powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie obrzęku i
przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej. Lek zmniejsza ilość wydzieliny, udrażnia nos, ułatwiając swobodne oddychanie. 
Xylometazolin jest skutecznym preparatem nawet w przypadku uciążliwego kataru, przy ostrym nieżycie nosa.

Opis
Każdy ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda kropla zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml. Krople do nosa, roztwór. Bezbarwny lub prawie
bezbarwny, przezroczysty płyn.

Składniki
Xylometazoline

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
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Xylometazolin WZF 0,1%, tak jak inne sympatykomimetyki, należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z nadwrażliwością
na substancje adrenomimetyczne, objawiającą się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, zaburzeniami rytmu serca i
podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Pacjenci z zespołem długiego odstępu QT leczeni ksylometazoliną mogą być w większym stopniu
narażeni na ciężkie arytmie komorowe. Nie należy stosować produktu u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem
błony śluzowej nosa, gdyż mają oni tendencję do stosowania go dłużej niż przez 5 dni. Stosowanie produktu przez okres dłuższy niż
zalecany może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do wtórnego polekowego zapalenia błony
śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Przyczyną tego schorzenia jest najprawdopodobniej zahamowanie uwalniania noradrenaliny z
zakończeń nerwowych poprzez pobudzenie presynaptycznych receptorów alfa-2. Stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, dławicą piersiową i innymi chorobami układu krążenia, cukrzycą, z jaskrą z zamkniętym kątem, z rozrostem gruczołu
krokowego, z nadczynnością tarczycy. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane, zwłaszcza u dzieci oraz u osób w podeszłym
wieku. Produktu Xylometazolin WZF 0,1% nie należy podawać w czasie leczenia inhibitorami monoaminooksydazy i trójpierścieniowymi
lekami przeciwdepresyjnymi. Produkt zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. 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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