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Nasometin Control (Mometasone Sandoz) aer.
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg/daw.

Opakowanie 1 but.a 60daw.

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Nasometin Control to lek w formie aerozolu do nosa, który stosuje się w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, czyli kataru siennego, objawiającego się świądem nosa oraz kichaniem. Lek zawiera miejscowo działający
przeciwzapalny furoinian mometazonu, który należy do kortykosteroidów.

Skład
Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian (Mometasoni furoas).

1 rozpylona dawka leku zawiera 50 µg mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa
zawiesiny rozpylanej w 1 dawce wynosi 100 mg.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat
80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się do otworów nosowych.
W przypadku niektórych pacjentów poprawa występuje już po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, ale pełny efekt działania może
być widoczny dopiero po dwóch dniach stosowania aerozolu.
Jeśli po 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy
stosować aerozolu Nasometin Control dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli powyżej 18 lat: 2 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Po uzyskaniu poprawy dawkowanie można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego dziennie, a jeśli objawy nasiliłyby
się to można wrócić do dwóch rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Działanie
Nasometin Control zawiera mometazonu furoinian o miejscowym działaniu przeciwzapalnym z grupy kortykosteroidów. Lek powoduje
zmniejszenie obrzęku oraz podrażnienia błony śluzowej nosa, przez co łagodzi kichanie, świąd a także niedrożność czy wyciek z nosa
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 wywołane przez katar sienny.

Wskazania
Nasometin Control stosuje się przy leczeniu objawów zdiagnozowanego sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
inaczej nazywanego katarem siennym, który objawia się obrzękiem oraz podrażnieniem błony śluzowej nosa, kichaniem, wyciekiem z
nosa.

Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Nasometin Control:

jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furonian albo którykolwiek z pozostałych składników leku,
u pacjentów z nieleczonym zakażeniem błony śluzowej nosa, stosowanie leku w czasie infekcji nosa (np. podczas występowania
opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby - aerozol stosować po ustąpieniu zakażenia,
u osób, które niedawno przebyły zabieg chirurgiczny w obrębie nosa albo doznały urazu nosa - nie stosować leku aż rany w nosie zagoją
się.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po użyciu leku mogą wystąpić natychmiastowe objawy uczulenia. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się o pomoc
medyczną, jeśli wystąpi: obrzęk twarzy, języka albo gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka, świszczący oddech czy trudności w
oddychaniu.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

ból głowy,
kichanie,
krwawienie z nosa,
ból nosa,
owrzodzenie błony śluzowej nosa,
zakażenie dróg oddechowych.

Częstość nieznana:

zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i/lub zaćma powodujące zburzenia widzenia,
niewyraźne widzenie,
uszkodzenie błony śluzowej nosa,
zmiana smaku i węchu,
trudności w oddychaniu i/lub świszczący oddech.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę;
ma jakiekolwiek inne zakażenie;
otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w zastrzykach);
choruje na mukowiscydozę.

Podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (pacjent ma trudności ze zwalczeniem zakażenia), a pacjent ma kontakt z
osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z takimi osobami;
pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła;
pacjent stosuje lek przez miesiąc bez konsultacji z lekarzem;
pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła,
wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia.
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 Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na
skutek wchłaniania się leku do organizmu.

Nasometin Control zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza
jeśli lek stosowany jest przez długi czas.

Przed zastosowaniem pierwszej dawki należy mocno wstrząsnąć butelką i rozpylić lek 10-krotnie (aż do uzyskania jednorodnego
aerozolu). Jeśli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, należy sprawdzić jej działanie przed kolejnym użyciem przez
dwukrotne rozpylenie leku, do uzyskania jednorodnego aerozolu.

Przechowywanie:

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące. Nie odkręcać pompki ani dozownika.
Nie zamrażać.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nasometin Control może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV: rytonawir,
kobicystat.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować Nasometin Control u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pojemność:
Pojemność:
10g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

Producent
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana, Słowenia
CECHY PRODUKTU
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