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Как да използвате това медицинско изделие

Прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете да приемате това медицинско 
изделие, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Трябва да се посъветвате с лекар, ако не се чувствате по-добре или се почувствате по-зле.

Ксилогел хидро

Гел за нос

Медицинско изделие

Какво съдържа тази инструкция:
1. Какво представлява Ксилогел хидро и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилогел хидро
3. Как да използвате Ксилогел хидро
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ксилогел хидро
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Ксилогел хидро и за какво се използва

Ксилогел хидро е медицинско изделие във формата на деликатен гел за нос, съдържащо 
комбинация от овлажняващи вещества. Ксилогел хидро предпазва лигавицата на носа от 
прекомерно изсушаване и премахва чувството на сухота и парене. Той възстановява правилната
функция на носа и предпазва мукозната му мембрана от изсъхване, като с това спомага за 
лечение на инфекцията.

След прилагане Ксилогел хидро се разстила напълно върху вътрешната повърхност на носа, 
образувайки еднороден защитен слой, който остава върху повърхността на мукозната 
мембрана, без да повлиява функцията на ресничестия ѝ апарат.

Поради гелообразната си формула, когато се приложи, Ксилогел хидро не се стича от носа или 
надолу в гърлото.

Ксилогел хидро има овлажняващ ефект и отстранява чувството за сухота на назалната мукозна 
мембрана, причинено от:
- инфекциозен сух ринит;
- много сух въздух в помещенията, причинен от централно отопление или климатик; 
- висока или ниска околна температура;
- цигарен дим или други замърсители на въздуха;
- употреба на лекарства, които предизвикват сухота на лигавицата и увреждане на нейния 

епител.
Ксилогел хидро може да се използва, ако в носната кухина се образуват корички, които се 
отстраняват трудно. 
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2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилогел хидро

Не използвайте Ксилогел хидро, ако имате алергия към някоя от съставките на това 
медицинско изделие.

Предупреждения и предпазни мерки

Ксилогел хидро съдържа бензалкониев хлорид като консервант – той може да има дразнещ 
ефект върху лигавицата на някои склонни към алергия лица.

Избягвайте контакт с очите.

Няма противопоказания за употребата на Ксилогел хидро по време на бременност и кърмене. 

3. Как да използвате Ксилогел хидро

Следвайте указанията за употреба по-долу, за да бъдете сигурни, че използвате правилно 
Ксилогел хидро.

По хигиенни причини опаковката на медицинското изделие трябва да се използва само от едно 
лице.

Как се използва

Използвайте 2-4 пъти дневно, прилагайки 1-2 дози от гела във всяка ноздра.

Използвайте защитната капачка преди всяка употреба на медицинското изделие.
Преди първото използване на нова бутилка, след отстраняване на капачката, натиснете 

диспенсера няколко пъти, докато се появи гелът. 
Поставете накрайника в ноздрата. 
Държейки бутилката в изправено положение, притиснете диспенсера, което ще доведе до 

прилагането на доза гел в ноздрата. 
Не издухвайте носа си веднага след използването на гела. 

Продължителността на лечението с Ксилогел хидро зависи от продължителността на 
заболяването, но не трябва да превишава 30 дни.

Ако медицинското изделие трябва да се използва при дете, обсъдете това с лекар. 

Ако сте използвали повече Ксилогел хидро, отколкото трябва
Не използвайте дози, по-големи от препоръчаните.
Не са докладвани случаи на предозиране или отравяне с Ксилогел хидро..
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4. Възможни нежелани реакции

Няма съобщения за странични ефекти след употребата на Ксилогел хидро. 

Моля, уведомете производителя, ако се появят алергични реакции или други странични ефекти.

5. Как да съхранявате Ксилогел хидро

Съхранявайте в добре затворена бутилка във външната опаковка. 

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте при температура 15C–25C. 

Не използвайте Ксилогел хидро след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. 
Датата на изтичане се отнася за последния ден на посочения месец. 

Срок на годност на медицинското изделие след първо отваряне на бутилката – 12 
месеца.седмици

6. Друга информация

Състав: глицерол; динатриев фосфат додекахидрат; хидроксиетилцелулоза; натриев хлорид; 
натриев дихидрогенфосфат монохидрат; пречистена вода; динатриев едетат; разтвор на 
бензалкониев хлорид. 

Как изглежда Ксилогел хидро и съдържание на опаковката

Ксилогел хидро е безцветен до леко жълт прозрачен гел без мирис.

Опаковка: 15 ml полиетиленова (HDPE) бутилка, съдържаща 10 g гел, затворена с PE дозираща 
помпа с алуминиева капачка и диспенсер в картонена кутия. 

Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24 
01-207 Warszawa, Полша
tel. +48 22 691 39 00

Дата на изготвяне на инструкцията: април 2014

CE [с височина поне 5 mm]
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