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Sudafed XyloSpray dla dzieci 0,5 mg/ ml, aerozol do
nosa,10ml
 

Cena: 15,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztw.

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

Co to jest lek Sudafed XyloSpray dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej,
zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa (wyściółki nosa) i ułatwiając oddychanie. Aerozol jest stosowany przy krótkotrwałym
leczeniu niedrożności nosa lub zatok z wodnistą wydzieliną z nosa, występującej w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

Kiedy NIE stosować leku Sudafed XyloSpray dla dzieci:

jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6
ulotki);
jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania;
jeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa (długotrwałe podrażnienie nosa) z nieznaczną ilością wydzieliny lub
bez wydzieliny (rhinitis sicca);
jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostanie dwa tygodnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO);
jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi;
jeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa;
jeśli pacjent ma zapalenie związane ze zmniejszeniem grubości błony śluzowej nosa,

przebiegające z wydzieliną lub bez niej;
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jeśli pacjent przebył operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta.

NIE zaleca się stosowania aerozolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku:

silnej reakcji na sympatykomimetyki (substancje podobne do andrenaliny), ponieważ zastosowanie u takich pacjentów produktu
Sudafed XyloSpray dla dzieci może powodować bezsenność, zawroty głowy, niekontrolowane drżenie mięśni, nieregularne bicie
serca lub wzrost ciśnienia krwi;
nadciśnienie lub choroby układu krążenia;
nadczynności tarczycy, cukrzycy lub innej choroby układu metabolicznego;
choroby nadnerczy;
powiększenia gruczołu krokowego (przerost prostaty

Co zawiera lek Sudafed XyloSpray dla dzieci

Substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. W jednej dawce
(0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray dla dzieci znajduje się 35 μg (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły,
niekrystalizujący, benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda oczyszczona.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park Roxborough Way, Maidenhead Berkshire SL6 3UG Wielka
Brytania

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