
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Xylodex 0,1% aer.do nosa (0,1mg+5mg)/daw. 1
 

Cena: 14,16 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,1mg+5mg)/daw.

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Xylometazolini hydrochloridum,
Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Opis produktu leczniczego:

Xylodex® 0,1% regeneracja (Xylometazolini hydrochloridum, dexpanthenolum).

Skład i postać:

Xylodex 0,1% regeneracja: Każdy ml roztworu zawiera 1,0 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50,0 mg deksopantenolu. Każda dawka
aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu; Substancja pomocnicza o
znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Wskazania do stosowania:

Xylodex 0,1% regeneracja jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności nosa w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji
nosa - w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Xylodex 0,1% regeneracja jest wskazany do stosowania u
dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; Suche, zanikowe zapalenie
błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); Xylodex® 0,05% regeneracja- u dzieci w wieku poniżej 2 lat, Xylodex® 0,1% regeneracja – u dzieci w
wieku poniżej 6 lat ; Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem
opony twardej.
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 Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL:
04.01.2017 r.

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.
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