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Xylogel 0.1% żel 10 g
 

cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 10 g (flak.)

Postać żel do nosa

Producent Polfa Warszawa S.A.

Substancja
czynna

Ksylometazolina

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Dawka:
0,1%

Opakowanie: 10 g butelka z dozownikiem

Skład:
1 g żelu do nosa zawiera: 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum)

Działanie:
Lek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła poprzez skurcz naczyń krwionośnych.

Wskazania:
Lek stosowny jest w leczeniu nieżytu błony śluzowej nosa, kataru siennego, uczuleniowego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych
i innych stanów nieżytowych nosa i gardła.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku;
u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
w przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie:
Xylogel 0,1% jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego). 1 dawka zawiera 0,1 mg
ksylometazoliny chlorowodorku.

Xylogel 0,1% przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Zwykle 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin.
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Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Leku Xylogel 0,1% nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Działania niepożądane:
Miejscowe działania niepożądane: może wystąpić suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w
nosie i gardle, kichanie.

Bardzo rzadko występują objawy działania ogólnoustrojowego: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia
widzenia, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy) oraz kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia
tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego
polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Interakcje:
Nie stosować leku Xylogel 0,1% w czasie leczenia trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO (leki stosowane
m.in. w depresji), ponieważ odnotowano przypadki wystąpienia interakcji.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z innymi podobnie działającymi lekami (sympatykomimetykami), takimi jak efedryna,
pseudoefedryna. 
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