
Nasic® i Nasic kids® 

Charakterystyka Produktu Leczniczego Nasic i Nasic KidsNasic, (0,1 mg + 
5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa 
(0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny 
chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg deksopantenolu 
(Dexpanthenolum). Wskazania: Produkt leczniczy nasic jest wskazany w 
objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu 
przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa – dla pobudzenia gojenia się 
błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Produkt leczniczy nasic jest 
wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny, 
deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Suche 
zapalenie błony śluzowej nosa, po przezklinowym usunięciu przysadki 
mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony 
twardej. U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produkt leczniczy nasic zawiera 
chlorek benzalkoniowy dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze 
stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję konserwującą. Podmiot 
odpowiedzialny: MCM Klosterfrau Healthcare sp. z o.o. 

Nasic kids, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór. Jedna 
dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 
0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 
5,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Wskazania: Produkt leczniczy 
nasic kids jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów 
nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa – dla 
pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Produkt 
leczniczy nasic kids jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 
6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorowodorek 
ksylometazoliny, deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji 
pomocniczych. Suche zapalenie błony śluzowej nosa, po przezklinowym 
usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z 
odsłonięciem opony twardej. U dzieci w wieku poniżej 2 lat. Produkt 
leczniczy nasic kids zawiera chlorek benzalkoniowy dlatego nie powinien 
być stosowany przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę 
substancję konserwującą. Podmiot odpowiedzialny: MCM Klosterfrau 
Healthcare sp. z o.o. 
 


