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Xylorin Aerozol do nosa 18 ml
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,55 mg/ml

Opakowanie 18 ml

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
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:
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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

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.

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

Dawkowanie
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.
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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
Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
tel. (022) 489 54 51
fax (022) 489 54 52
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