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Momester Nasal 50µg/dawkę aerozol do nosa x60 dawek
 

Cena: 23,76 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać aerozol

Substancja
czynna

mometazon

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Co to jest lek Momester Nasal?

Momester 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.

W jakim celu stosuje się Momester?

Katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa

Momester stosowany jest w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym alergicznym zapaleniem błony
śluzowej nosa) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych.
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.
Całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być spowodowane wrażliwością na
różnorodne czynniki, w tym roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt (lub złuszczony naskórek), pierze oraz niektóre pokarmy.
Momester zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego
nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane katarem siennym lub całorocznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Polipy nosa

Momester jest stosowany w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych.
Polipy nosa są to małe narośla na błonie śluzowej nosa, zwykle występujące w obu nozdrzach.
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Momester zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów w nosie, dzięki temu zmniejsza
uczucie zatkanego nosa, który może utrudniać oddychanie przez nos.

Kiedy nie stosować leku Momester

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Momester 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.

Jak stosować lek Momester

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. Aerozolu do nosa nie należy stosować częściej, przez dłuższy czas lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz.

Leczenie kataru siennego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa
Stosowanie u osób dorosłych:

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki.
Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie
dawki: maksymalna dawka dobowa to cztery dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Momester, jednak
pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować
regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.
Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Momester
przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego.

Polipy nosa
Stosowanie u osób dorosłych:

Zwykle stosuje się początkowo dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dwóch
dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić
zmniejszenie dawki leku.
Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem prowadzącym.

Co zawiera Momester

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dawka leku zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu co odpowiada
52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego.
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