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Aleric Spray aerozol do nosa x 60 dawek (10 g)
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Aerozole

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
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  Jak działa Aleric Spray? O leku Stosowanie Skład Alergia i jej objawy Szczegóły produktu  

  
  
 

  

  
Jak działa Aleric Spray?
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Zmniejsza uczucie zatkanego nosa

  

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

  

Łagodzi kichanie
i swiąd

  

Łagodzi objawy stanu zapalnego
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O leku

  

Aleric Spray stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza
sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego
także katarem siennym).

Wskazany jest dla osób
powyżej 18-tego roku życia.

Działanie miejscowe: podany donosowo wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne. Charakteryzuje się niską biodostępnością, mniej
niż 1% przenika do krążenia ogólnego.

 

  
  
Stosowanie

  

Odczuwalny efekt działania
w ciągu 12-48 godzin
od podania

  

Wystarczy stosować
1 raz na 24h
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Może być stosowany regularnie przez 3 miesiące bez konieczności konsultacji z lekarzem

 

   
JAK WŁAŚCIWIE APLIKOWAĆ LEK ALERIC SPRAY?

Właściwa aplikacja leku zwiększa korzyści terapii
oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych**.
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Instrukacja
właściwej
aplikacji leku

  
Przed pierwszym zastosowaniem nacisnąć pompkę 10 razy. Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym
użyciem należy nacisnąć pompkę 2 razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

 

  1. 

Wydmuchaj delikatnie nos.

 

  2. 

Wstrząsnąć butelkę i zdjąć nasadkę.
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  3. 

Uchwycić butelkę w prawej dłoni,
a lewą zamknąć lewy otwór nosowy.

 

  4. 

Włożyć końcówkę dozownika do prawego otworu nosowego. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

 

  5. 

Skierować końcówkę dozownika w stronę przeciwną do przegrody nosa (ściana pomiędzy otworami nosowymi), czyli w prawym
otworze nosowym w kierunku prawego oka.

 

    

Uwaga: nie należy rozpytać aerozolu bezpośrednio na przegrodę nosową gdyż może to powodować uszkodzenie śluzówki.
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  6. 

Rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos, w czasie którego należy rozpylić aerozol do nosa, naciskając RAZ dozownik.

 

  7. 

Wykonać wydech przez usta.

 

  8. 

Tak samo postępujemy z drugą przegrodą nosową.

 

  9. 

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika.
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Skład

 

  

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dostarczana dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, w
postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.

 

  

Mometazonu furoinian podany donosowo łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz
uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.3

 

  

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian,
woda oczyszczona.

 

  
Sprawdź również
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Sprawdź  

  

Sprawdź  
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Sprawdź  

 

  
Alergia i jej objawy

  

Alergia to poważny problem medyczny. Uznana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.1

W Polsce alergiczny nieżyt nosa
występuje u 42% Polaków.

Do jego przyczyn można zaliczyć pylenie roślin i roztocza kurzu domowego.2

  
Objawy akergicznego niezytu nosa

 

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

http://www.aptekaotc.pl
https://www.cefarm24.pl/aleric-deslo-active-0-5-mg-ml-roztwor-60-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

  

Stan zapalny nosa

 

  

Zatkany nos,
obrzęk nosa

 

  

Wydzielina z nosa
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Świąd nosa

 

  

Kichanie

 

  
Szczegóły produktu

Wskazania do stosowania
Przeciwwskazania
Opakowanie
Sposób podawania
Inne informacje

  

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Aleric Spray wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

  

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w składzie.

Produktu leczniczego Aleric Spray aerozol do nosa nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej
nosa, takich jak opryszczka pospolita.

Nie należy stosować kortykosteroidów stosowanych donosowo u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub
urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.  

  

Opakowanie

Butelka z HDPE z pompką dozującą z PP i HDPE/LDPE oraz aplikatorem do nosa z PP i wieczkiem z PP, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowania: 60 dawek (10 g) 1 butelka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Termin ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.

  

Sposób podawania

Podanie donosowe

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aż do uzyskania jednorodnej
zawiesiny).

Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić przez 2 krotne naciśnięcie
pompki, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć dokładnie pojemnikiem. Po zużyciu produktu leczniczego lub po dwóch miesiącach od
pierwszego użycia, butelkę należy wyrzucić.

Dawkowanie

Dorośli

Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita
dawka: 200 mikrogramów).

Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę, tzn. stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę
(całkowita dawka: 100 mikrogramów); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

W przypadku, kiedy lekarz zdecyduje o leczeniu mometazonem, a poprawa jest niewystarczająca, może on zwiększyć dawkę do
maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka: 400
mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci i młodzież
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Produktu leczniczego Aleric Spray nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  

Inne informacje

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,
{tel.}+48 (22) 543 60 00

 

  
  

1. Badania U&A, Alergiczny nieżyt nosa, Ipsos, maj 2019 (Wartości podane w %; Podstawa: wszyscy, N=1001; A8. Która z poniższych
dolegliwości wystąpiła u Pana/i w ciągu ostatnich 12 miesięcy; A9 Proszę zaznaczyć, jakie czynniki w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w
Pana/i przypadku przyczyną kataru alergicznego / siennego).

2. Zasady postępowania w Alergicznym Nieżycie Nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; 2012 Prof. Dr hab. Bolesław
Samoliński, Dr n. med. Monika Świerczyńska- Krępa, Dr n. med. Anna Gruda-Duda.

3. Źródło: Arcimowicz M. „ Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznego nieżytu nosa”; marzec 2016.

* W portfolio ALERIC od US Pharmacia, w leczeniu zdiagnozowanego sezonowego alergicznego nieżytu nosa u osób dorosłych,
dostępny bez recepty.

** Na podstawie: Arcimowicz M. Donosowe glikokortykosteoridy w leczeniu alergicznego niezytu nosa. Alergia Astma Immunologia
2016; 21(1): 33-43

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.

 

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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