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Momester Nasal aerozol do nosa x 60 dawek
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 dawek

Postać Aerozole

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Momester Nasal w postaci aerozolu do nosa z furoinianem mometazonu to lek łagodzący dolegliwości towarzyszące alergicznemu
zapaleniu nosa (sezonowemu). Przeznaczony jest do podawania donosowego.

Na co jest Momester Nasal? Wskazaniem do stosowania leku jest alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa, które nazywane
jest również katarem siennym oraz całoroczne zapalenie śluzówki nosa. Funkcją Momester Nasal jest redukcja dokuczliwych objawów,
które pojawiają się przy katarze siennym, w tym zmniejszanie obrzęku i podrażnienia śluzówki nosa. Działanie Momester Nasal polega
też na łagodzeniu świądu nosa i kichania oraz redukcji uczucia zatkanego nosa i zmniejszeniu ilości zalegającej w nosie wydzieliny.
Dodatkowym wskazaniem Momester Nasal jest też leczenie objawów polipów nosa, jednak w tym przypadku lek można stosować u
pacjentów w wieku powyżej 18. lat.

W opakowaniu znajduje się 60 dawek Momester Nasal. W skład 1 dawki leku wchodzi 50 µg furoinianu mometazonu oraz substancje
pomocnicze. Przed zażyciem leku należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w dołączonej do niego ulotce. Jeśli lekarz
nie zaleci inaczej, należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce dotyczących dawkowania Momester Nasal oraz środków
ostrożności, które należy zachować.

Pacjentom dorosłym zaleca się natomiast podawanie 2 dawek aerozolu Momester Nasal do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę.
Niektórzy pacjenci zauważają poprawę już w ciągu 12. godzin od przyjęcia 1 dawki leku, jednak należy kontynuować jego stosowanie do
pełnego sukcesu terapii, a te u niektórych mogą nie pojawić się w pierwszych dwóch dniach leczenia. Dawkowanie przy polipach nosa
opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Momester Nasal może u niektórych powodować działania niepożądane. Najczęściej mogą do nich należeć bóle głowy i kichanie,
ponadto lek może przyczyniać się do owrzodzenia śluzówki nosa, podrażnienia nosa lub gardła oraz do zakażenia górnych dróg
oddechowych. Często też lek przyczynia się do wystąpienia krwawień z nosa. Z nieznaną częstością może przyczyniać się do jaskry lub
zaćmy, a oprócz tego do uszkodzenia przegrody nosowej, nieostrego widzenia, czy też zaburzeń smaku i węchu bądź trudności w
oddychaniu.
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Przeciwwskazaniem do stosowania Momester Nasal jest nadwrażliwość pacjenta na składnik czynny lub substancje pomocnicze
aerozolu do nosa. Produkt leczniczy Momester Nasal nie powinien być też stosowany przy niewyleczonej infekcji nosa, a oprócz tego po
niedawnych zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa, czy też po “świeżym” urazie nosa, jeśli rana jeszcze się nie zagoiła. Nie zaleca się
też długotrwałego stosowania kortykosteroidów u dzieci w dużych dawkach, gdyż może to powodować m.in. spowolnienie ich wzrostu.

Skład

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.
Każda dawka leku zawiera mometazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu
furoinianu.

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

Wskazania i działanie
Momester Nasal zawiera mometazonu furoinian, który należy do jednej z grup leków nazywanych kortykosteroidami. 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.

Momester Nasal stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa (nazywanego również sezonowym alergicznym nieżytem nosa lub katarem siennym) u osób dorosłych w wieku
od 18 lat.
Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków
drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów.
Momester Nasal zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie
zatkanego nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Momester Nasal

Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Momester Nasal w czasie niewyleczonego zakażenia
w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do
nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia.
Jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do
czasu zagojenia się ran

Dawkowanie
Stosowanie u dorosłych (w wieku od 18 lat, w tym u pacjentów w podeszłym wieku)
Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Nie należy
przekraczać zalecanych dawek.
U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Momester Nasal. Jednak
pełne korzyści z leczenia mogą wystąpić po dwóch pierwszych dniach stosowania leku.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi poprawa. Nie należy stosować leku dłużej niż 3 miesiące bez
konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne) o częstości nieznanej. Reakcje te mogą
być ciężkie. Należy przerwać stosowanie leku Momester Nasal i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie
jak:

obrzęk twarzy, języka lub gardła
problemy z przełykaniem
pokrzywka
świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą
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występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Inne działania niepożądane:
Większość osób stosujących aerozole do nosa nie zgłasza żadnych działań niepożądanych. Jednak u niektórych osób po zastosowaniu
leku Momester Nasal lub innego kortykosteroidu w postaci aerozolu do nosa mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

ból głowy
kichanie
krwawienie z nosa
podrażniony nos lub ból gardła
owrzodzenie błony śluzowej nosa
zakażenie górnych dróg oddechowych.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia
uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza
zaburzenia smaku i węchu
nieostre widzenie

Informacje dodatkowe
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.
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