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Xylometazolin aerozol do nosa 1 mg/ml APTEO MED, 10 ml
 

Cena: 6,93 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztw.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Aerozol no nosa do stosowania nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym przy przeziębieniu, katarze siennym,
alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok oraz w celu ułatwienia odpływu wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok
przynosowych i 

Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha
środkowego.

Xylometazolin Apteo Med ułatwia wziernikowanie nosa.

Skład:
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku, co odpowiada 0,024 – 0,032 mg ksylometazoliny
chlorowodorku/kroplę roztworu (0,028 ± 15%). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Sposób użycia:
Produkt jest przeznaczony do stosowania do nosa.

Instrukcja stosowania:
1. Oczyścić nos.
2. Odkręcić zakrętkę zawierającą kroplomierz.
3. Przechylić głowę do tyłu.
4. Wpuścić krople do obu otworów nosowych i przez jakiś czas trzymać odchyloną głowę, tak aby krople rozprzestrzeniły się po całej
jamie nosowej.
5. Po użyciu, końcówkę kroplomierza ostrożnie wyczyścić czystą papierową chusteczką, a następnie zakręcić butelkę.

W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia opakowanie produktu leczniczego powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
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Dawkowanie:
Leku Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować dłużej niż przez siedem kolejnych dni. dłuższe lub zbyt częste stosowanie może
spowodować nawrót objawów i (lub) zanik błony śluzowej nosa. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 do 4 kropli roztworu Xylometazolin Apteo Med do każdego otworu nosowego 3 razy
na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę.
Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed snem

Produkt leczniczy Xylometazolin Apteo Med zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na ksylometazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować u
pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, takich jak np. przezklinowe usunięcie przysadki, i po
zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Opakowanie: krople do nosa 10 ml

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

