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Xylorin aerozol do nosa 18 ml
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 18 ml

Postać Aerozole

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Xylorin w postaci aerozolu do nosa z chlorowodorkiem ksylometazoliny może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież
i dzieci od 6. roku życia przy objawowym leczeniu zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych.

Na co jest Xylorin? Wskazaniem do stosowania leku jest katar infekcyjny (przy przeziębieniu) i alergiczny, a także przekrwienie śluzówki
nosa towarzyszące zapaleniu błony śluzowej nosa bądź zapaleniu zatok przynosowych. Lek można też wykorzystać wspomagająco w
leczeniu zapalenia ucha środkowego, będącego następstwem niewyleczonego przeziębienia. Substancją czynną leku jest chlorowodorek
ksylometazoliny, który powoduje skurcz niewielkich tętniczek nosa, prowadząc do redukcji przekrwienia śluzówki i tym samym do
zmniejszenia obrzęku. Lek Xylorin ułatwia oddychanie przez nos już po 2–10 minutach od zastosowania, a także redukuje ilość
zalegającej w nosie wydzieliny. Efekt jego działania utrzymuje się przez 10–12 godzin od aplikacji.

W opakowaniu znajduje się 18 ml roztworu aerozolu do nosa, co odpowiada 200 dawkom leku Xylorin. W skład 1 ml roztworu wchodzi
550 µg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze. Lek Xylorin należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w
jego ulotce lub wskazaniami lekarza. Nie powinno się przekraczać zalecanych dawek jednorazowych i dobowych leku. Przed
zastosowaniem aerozolu Xylorin należy dokładnie oczyścić nos. By prawidłowo zaaplikować lek, należy trzymać jego buteleczkę w
pozycji pionowej, aplikatorem do góry, pamiętając o zamknięciu oczu i ust.

Jeśli lek ma być podawany pacjentom dorosłym i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, należy stosować 1–2 dawki leku Xylorin do
każdego otworu nosowego co 10–12 godzin. Terapia powinna trwać w tym przypadku 3–7 dni. Jeśli lek ma być podawany pacjentom w
wieku 6–12 lat, należy stosować 1–2 dawki leku Xylorin do każdego otworu nosowego co 10–12 godzin. Takie leczenie powinno trwać
jednak 3–5 dni. Każdorazowo po użyciu produktu należy zabezpieczyć aplikator nasadką ochronną. Jeśli po 5 dniach (dzieci w wieku
6–12 lat) lub 7 dniach (młodzież powyżej 12 lat i dorośli) nie dojdzie do poprawy lub pacjent poczuje się gorzej, należy zasięgnąć porady
lekarza.

Aerozol do nosa Xylorin może wykazywać działania niepożądane. Niezbyt często powoduje krwawienie z nosa, a rzadkie skutki
uboczne opisano w jego ulotce. Należy unikać długotrwałego stosowania produktu, gdyż może prowadzić to do polekowego zapalenia
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śluzówki nosa.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Xylorin. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego substancję czynną lub pomocnicze, a
dodatkowo wiek poniżej 6 lat. Aerozol nie powinien być stosowany przez pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, a także w
przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazaniem jest też nadwrażliwość na produkty adrenergiczne. Leku nie
można stosować wraz z inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie jest też zalecany po zabiegach z
odsłonięciem opony twardej i po usunięciu przysadki. Leku nie powinno się stosować w ciąży, a przy karmieniu piersią wyłącznie na
wskazanie lekarza.

Opis
Xylorin to lek na katar różnego pochodzenia w formie wygodnego aerozolu do nosa. Zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek ten
zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Udrożnia nos i ułatwia oddychanie. Xylorin można stosować nie tylko przy katarze
podczas przeziębienia, ale także w przypadku kataru alergicznego, czy podczas leczenia zapalenia zatok przynosowych.

Korzyści stosowania aerozolu do nosa Xylorin 550 µg/ml:

skutecznie udrożnia nos,
ułatwia oddychanie przez nos,
zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny,
do stosowania także w przypadku kataru alergicznego czy podczas leczenia zapalenia zatok przynosowych,
stosowany wspomagająco podczas leczenia zapalenia ucha środkowego będącego następstwem przeziębienia,
lek w formie aerozolu do nosa, wygodniejszy w stosowaniu niż zwykłe krople na katar.

Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok
przynosowych.

Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej
nosa (w tym alergicznego) i zapaleniu zatok przynosowych oraz wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego będącego
następstwem przeziębienia.

Przeciwwskazania

Leku Xylorin nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku;
nadwrażliwości na produkty adrenergiczne.
przyjmowania inhibitorów MAO oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych;
zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa;
po zabiegu usunięcia przysadki;
po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
jaskry z wąskim kątem przesączania.

Działanie

Spray do nosa na katar Xylorin działa miejscowo, Powodując skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony
śluzowej nosa tym samym udrożniając nos i umożliwiając swobodne oddychanie nawet przez kilka godzin. Następuje też zmniejszenie
ilości zalegającej wydzieliny. Xylorin w formie aerozolu działa lepiej niż zwykłe krople do nosa - jest bardziej wydajny, a dozownik w
sprayu umożliwia bardziej precyzyjne i równomierne rozpylenie roztworu.

Skład

1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów substancji ksylometazoliny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu to
chlorek benzalkoniowy w ilości 0,018 mg/dawkę, czyli 0,2 mg/ml. Butelka 18 ml zawiera 200 dawek leku.

Jak stosować
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Lek na katar i zatoki Xylorin należy stosować według zaleceń lekarza lub farmaceuty, albo zgodnie z informacjami umieszczonymi
poniżej:

Dzieci w wieku 6 - 12 lat / 1 - 2 dawki do każdego otworu nosowego co 10 - 12 godzin przez 3 - 5 dni
Dzieci powyżej 12 r. ż. i dorośli / 1 -2 dawki do każdego otworu nosowego co 10 - 12 godzin przez 3 - 7 dni

Leku nie należy stosować dłużej ani w większych dawkach niż zostało to zalecone.

Podmiot odpowiedzialny

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Lek na katar Xylorin 550 µg/ml w formie aerozolu do nosa

Xylorin to lek na katar w formie wygodnego aerozolu do nosa. Zmniejsza obrzęk i przekrwienie nosa, udrożnia nos i ułatwia oddychanie.

Cechy

działa do 12 godzin
udrażnia nos
zmniejsza ilość wydzieliny
objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru alergicznego) oraz zatok przynosowych

Składniki
1 ml roztworu zawiera substancję czynną: 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku, Substancje pomocnicze: sodu octan
bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Jak stosować
Lek na katar i zatoki Xylorin należy stosować według zaleceń lekarza lub farmaceuty, albo zgodnie z informacjami umieszczonymi
poniżej:

Dzieci w wieku 6-12 lat: 1-2 dawki do każdego otworu nosowego co 10 - 12 godzin przez 3-5 dni
Dzieci powyżej 12 r. ż. i dorośli: 1-2 dawki do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3-7 dni

Leku nie należy stosować dłużej ani w większych dawkach niż zostało to zalecone.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła.
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
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Ważne
Pozwolenie nr R/1702

Zawartość opakowania
18

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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