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Xylogel 0,05%, żel do nosa, 10 g, atomizer katar
 

cena: 14,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 gram

Postać Aerozol

Producent Polfa

Rejestracja lek

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

zadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)].

Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: kołatanie serca, tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu
krążenia).

Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo rzadko: ból głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo rzadko: kichanie.

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

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo rzadko: nudności, osłabienie, zmęczenie, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk
naczynioruchowy).

Może wystąpić suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle.

Interakcje z innymi lekami

Odnotowano przypadki wystąpienia interakcji ksylometazoliny z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO. Nie
stosować produktu podczas leczenia tymi lekami.

Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze
względu na sumowanie się działania.

Prowadzenie pojazdów
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 Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jeśli jest stosowany w
zalecanych dawkach i przez krótki okres.

W przypadku stosowania długotrwałego lub w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i
ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować produktu Xylogel 0,05% w czasie ciąży.

Nie ma danych dotyczących przenikania ksylometazoliny do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania
produktukobietom karmiącym piersią.

Zawartość 10 g

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA
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