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Nasometin Control aerozol do nosa x 60 dawek
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 dawek

Postać Aerozole

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Lek Nasometin Control w postaci aerozolu do nosa to produkt, którego substancją czynną jest furoinian mometazonu, należący do
glikokortykosteroidów. Jego stosowanie jest wskazane w przypadku objawów sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa. Jego
stosowanie redukuje dokuczliwość objawów alergicznych, w tym między innymi wodnisty katar, obrzęk śluzówki i jej podrażnienie, a
także świąd i kichanie. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18. rok życia.

Na co jest Nasometin Control? Wskazaniem do stosowania leku Nasometin Control jest leczenie objawów sezonowego alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru siennego, który został zdiagnozowany przez lekarza. Katar sienny to nic innego jak reakcja
alergiczna na pojawiające się sezonowo alergeny, takie jak np. pyłki roślin czy zarodniki grzybów. Substancją czynną leku jest furoinian
mometazonu, czyli glikokortykosteroid przeznaczony do stosowania miejscowego o właściwościach przeciwzapalnych i
obkurczających. Stosowanie leku Nasometin Control redukuje podrażnienie błony śluzowej nosa oraz zmniejsza jej obrzęk,
jednocześnie przynosząc ulgę w takich objawach jak np. kichanie, świąd nosa, wodnisty katar czy też uczucie zatkanego nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 g zawiesiny Nasometin Control, co odpowiada 60 dawkom leku. Jedna dawka (1 rozpylenie) zawiera 50
µg furoinianu mometazonu, a także substancje pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonej do
opakowania ulotce lub według zaleceń lekarza. Zalecane dawkowanie u osób dorosłych to dwa rozpylenia leku Nasometin Control do
każdego roztworu nosowego na dobę. Kiedy dojdzie do poprawy, a dolegliwości kataru siennego staną się mniej dokuczliwe, dawkę
można zmniejszyć o połowę, czyli stosować 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego na dobę. Lek Nasometin Control nie powinien
być stosowany bez kontroli lekarza dłużej niż przez miesiąc. Jeśli stosowanie leku Nasometin Control przez 14 dni okaże się
niewystarczające, jeśli chodzi o walkę z dolegliwościami związanymi z katarem siennym lub wręcz objawy się nasilą, należy
skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych z jednego aerozolu powinna korzystać wyłącznie jedna osoba.

U niektórych pacjentów ,w związku ze stosowaniem leku Nasometin Control, mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą
one pojawić się u każdego. Nie są wykluczone natychmiastowe reakcje nadwrażliwości na składniki leku, w tym również te ciężkie,
dlatego należy bezwzględnie przestać stosować lek i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy pokrzywkę, trudności z
połykaniem lub oddychaniem, świszczący oddech, a także obrzęk twarzy, gardła lub języka. Do innych działań niepożądanych, które
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występują często, zaliczyć można natomiast bóle głowy lub nosa, kichanie bądź krwawienie z nosa, a dodatkowo zakażenie dróg
oddechowych lub owrzodzenie śluzówki nosa. Mogą wystąpić również inne skutki uboczne związane ze stosowanie Nasometin Control
– o nieznanej częstości. Mowa o niewyraźnym widzeniu, uszkodzeniu przegrody nosowej, jaskrze lub zaćmie, a oprócz tego o zmianach
węchu i smaku bądź pojawieniu się trudności z oddychaniem czy świszczącego oddechu.

Przeciwwskazania do stosowania Nasometin Control to przede wszystkim nadwrażliwość na jego substancję czynną czy też
substancje pomocnicze, a także wiek poniżej 18. roku życia. Lek nie powinien być stosowany również przez osoby z nieleczoną infekcją
błony śluzowej nosa (np. opryszczką), gdyż może się on wówczas przyczynić do pogorszenia przebiegu choroby. Nasometin Control nie
powinien być dodatkowo stosowany przez pacjentów, którzy w niedalekiej przeszłości przeszli zabieg chirurgiczny w obrębie nosa, a
oprócz tego przez osoby świeżo po urazie nosa, jeśli rany nie są jeszcze zagojone. Zasadność i bezpieczeństwo terapii powinni
natomiast indywidualnie skonsultować z lekarzem pacjenci chorujący (aktualnie lub w przeszłości) na gruźlicę, przyjmujący
kortykosteroidy, zmagający się z mukowiscydozą czy też zakażeniem w obrębie nosa bądź gardła. Pacjentki będące w ciąży lub
karmiące piersią również powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku.

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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