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Sudafed Xylospray dla dzieci Aerozol do nosa 10 ml
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku, Każda dawka (= 70 µg lub 0,070 ml) zawiera 35 mikrogramów (lub 0,035
mg) ksylometazoliny chlorowodorku, Substancje pomocnicze: disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny,
disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły, niekrystalizujący benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda oczyszczona

Dawkowanie
Aerozol do nosa, roztwór.
Do stosowania do nosa.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Instrukcja stosowania:
Zdjąć plastikową nasadkę.
Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku. Dzięki temu aerozol jest
gotowy do użycia. W celu podania dawki aerozolu do nosa należy umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym, następnie
nacisnąć pompkę jeden raz, jednocześnie wciągając powietrze przez nos. Podczas podawania leku butelkę należy trzymać pionowo. Po
użyciu ponownie nałożyć plastikową nasadkę.

Dawkowanie:
jedna dawka do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Po otwarciu butelki nie stosować dłużej niż przez 20 tygodni.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22592
Lek na receptę: Nie

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24
Irlandia

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

