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XYLOGEL 0,1% żel do nosa, 15 ml
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Postać żel do nosa

Problem katar

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie odblokowanie zatkanego nosa

Opis produktu
 

XYLOGEL - działanie:

zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie; nawilża błonę śluzową nosa oraz
nie ścieka na dno jamy nosa i do gardła

XYLOGEL - wskazania:

dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu pomocniczym: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia
wirusowego lub bakteryjnego; ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych; alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa; ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej

XYLOGEL - skład:

1 gram żelu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku; pozostałe składniki: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny,
sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sorbitol, hydroksyetyloceluloza, glicerol, woda
oczyszczona

XYLOGEL - dawkowanie:

dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat - 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin; nie należy stosować dłużej niż
3 do 5 dni

XYLOGEL - przeciwwskazania:
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uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; przebycie operacji wykonywanej
przez nos, np. usunięcia przysadki lub operacji przebiegającej z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos
lub usta); jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku); bardzo sucha błona śluzowa nosa (wysychające
zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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