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Nasometin Control 0,05mg, aerozol, 10g
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg/daw.

Producent SANDOZ GMBH

Opis produktu
 

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Wskazania

w leczeniu objawów stwierdzonego sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek redukuje takie symptomy kataru
siennego: obrzęk, kichanie, świąd, wodnisty wyciek z nosa, polipy nosa.

Skład

1ml roztworu zawiera: 50 mcg mometazonu furoinianu; substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, celuloza mikrokrystaliczna,
karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, woda oczyszczona.

Działanie

leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: zwykle stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę. Po opanowaniu
objawów, w leczeniu podtrzymującym można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę. Jeżeli poprawa
jest niewystarczająca lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej #℣佐⌡⌀㐀 搀愀眀攀欀 搀漀 欀愁簀搀攀最漀 漀琀眀漀爀甀
nosowego 1 raz na dobę).
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Dzieci 3.–11. roku życia: zwykle stosuje się 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę.
Polipy nosa stosowanie u dorosłych w wieku powyżej 18 lat zalecaną dawką początkową są 2 rozpylenia aerozolu do każdego
otworu nosowego raz na dobę. Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zwiększyć dawkę
do dwóch rozpyleń aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić
zmniejszenie dawki leku. Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy
skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku nieleczonego zakażenia śluzówki
nosa. Nie stosować po niedawno przebytym zabiegu chirurgicznym w obrębie nosa lub po niedawno przebytym urazie nosa. Nie
stosować poniżej 18 roku życia. 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. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 3. roku
życia. Przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano: gruźlicę płuc #℣佐⌡⌀瀀漀猀琀愁܀
czynna lub nieaktywna), grzybicze, bakteryjne lub wirusowe zakażenia, oczną postać opryszczki.

Przechowywanie

lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane

podrażnienie błon śluzowych nosa, krwawienia z nosa, owrzodzenie i podrażnienie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, podrażnienie
gardła, bóle głowy. Z nieznaną częstością: zaburzenia smaku i węchu, jaskra, zaćma, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, perforacja
przegrody nosowej, reakcje nadwrażliwości #℣佐⌡⌀眀礀猀礀瀀欀愀Ⰰ 嬀眀椁Ԁ搀Ⰰ 瀀漀欀爀稀礀眀欀愀⌡⍃倣℣ oraz obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne #℣佐⌡⌀爀攀愀欀挀樀攀
te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący
utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs#℣䍐⌡⌀⸀ 伀最氀渀漀甀猀琀爀漀樀漀眀攀 搀稀椀愁䈀愀渀椀愀 渀椀攀瀀漁簁Ԁ搀愀渀攀
kortykosteroidów podawanych do nosa mogą wystąpić, zwłaszcza gdy długotrwale stosowane są duże dawki. U dzieci otrzymujących
kortykosteroidy może wystąpić spowolnienie wzrostu.

Interakcje

poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach, lub inne postaci kortykosteroidów #℣佐⌡⌀瀀爀攀瀀愀爀愀琀礀
wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy#℣䍐⌡⌀⸀ 䨀攁簀攀氀椀 瀀爀攀瀀愀爀愀琀 瀀爀稀礀瀀愀搀欀漀眀漀 瀀爀稀攀搀漀猀琀愀渀椀攀 猀椁ᤀ 搀漀 漀挀稀甀Ⰰ 渀愀氀攁簀礀 樀攀 漀戀昀椀挀椀攀 瀀爀稀攀洀礁܀
wodą. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie #℣佐⌡⌀搀稀椀愁䈀愀樁Ԁ挀攀 漀最氀渀漀甀猀琀爀漀樀漀眀漀⌡⍃倣℣ i zastępujesz je sterydami donosowymi
#℣佐⌡⌀洀漀洀攀琀愀稀漀渀⌡⍃倣℣ istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. W okresie zmniejszania dawki stosowanych
kortykosteroidów może wystąpić znużenie, depresja, bóle stawów i mięśni. Mogą także nasilić się istniejące wcześniej choroby
alergiczne, takie jak na przykład alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

