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Oxalin Baby 0,025% żel do nosa 0,25 mg/g butelka 10 g z
dozownikiem
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,25 mg/g

Opakowanie 10 g (but.)

Postać żel do nosa

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Żel do nosa. Bezbarwny lub jasnożółty, przezroczysty lub lekko opalizujący gęsty płyn. 1 g żelu do nosa zawiera 0,25 mg oksymetazoliny
chlorowodorku. 1 dawka żelu o objętości 45 μl (mikrolitra) zawiera 11,48 μg (mikrograma) oksymetazoliny chlorowodorku. Substancje
pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/g.

Składniki
Oxymetazoline

Dawkowanie
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
Produkty zawierające oksymetazolinę mogą być stosowane ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku
korzyści i ryzyka w przypadku: leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze;
zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem; ciężkich chorób serca i naczyń
krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego; guza chromochłonnego nadnerczy; zaburzeń metabolicznych,
np. nadczynności tarczycy, cukrzycy. Długotrwałe stosowanie oraz nadużywanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa
mogą prowadzić do osłabienia ich działania. Mogą również spowodować uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa,
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zahamowanie aktywności rzęsek i doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa oraz suchego zapalenia błony
śluzowej nosa. Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania. Produkt zawiera 0,1 mg benzalkoniowego
chlorku w każdym g żelu. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeżeli jest
stosowany przez długi czas.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4014
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: ChPL: 2020.07.28.

Producent
Polfa Warszawa S.A.,
ul. Karolkowa 22/24,
01-207 Warszawa,
PL
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