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SUDAFED Xylospray DEX dla dzieci
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent JOHNSON & JOHNSON

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Sudafed® Xylospray DEX dla dzieci szybko odblokowuje małe noski oraz przyspiesza gojenie się ran powstałych podczas kataru, dzięki
zawartemu w nim dekspantenolu. Preparat wskazany do stosowania w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa podczas
zapaleniu błony śluzowej nosa oraz, aby wspomóc w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzi objawy naczynioruchowego
zapalenia błony śluzowej nosa. Jest również zalecany w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

Składniki:
Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.
Każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml
roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

Pozostałe składniki to: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Przeznaczenie:
Sudafed® Xylospray Dex dla dzieci jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Sposób użycia:
3 razy na dobę, po jednej dawce do każdego otworu nosowego, przez maksymalnie siedem dni.

Warunki przechowywania:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Uwaga!

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaopt.pl


 
Apteka Na Kawaleryjskiej OPT SP. Z O.O.

Kawaleryjska 52 lok. 1, Białystok
+48 577 540 544

 Nie stosować leku Sudafed Xylospray DEX dla dzieci jeśli dziecko ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub deksopantenol,
lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u dziecka występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się
strupów
(rhinitis sicca), u dzieci po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z
odsłonięciem opon mózgowych (wyściółki mózgu).
Sudafed Xylospray DEX dla dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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