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Nasometin Control 50µg/dawkę aerozol do nosa x120 dawek
 

Cena: 36,55 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sandoz

Postać aerozol

Substancja
czynna

mometazon

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Co to jest Nasometin Control?

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

Co zawiera i jak działa Nasometin Control?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym i
przeciwalergicznym. Stosowany miejscowo do nosa hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne
takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa oraz uczucie zatkanego nosa. Główny mechanizm działania
mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na
proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich
działania jest ciągle mało poznany. Początek działania mometazonu występuje po kilkunastu godzinach od zastosowania aerozolu a
pełne działanie występuje po kilku dniach regularnego stosowania preparatu. Mometazon stosowany donosowo w zalecanych dawkach
nie wykazuje działania ogólnoustrojowego a jego stężenie we krwi jest nieoznaczalne (mniejsze niż próg mierzalności).

Kiedy stosować Nasometin Control?

Preparat jest wskazany:

w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych;
w leczeniu polipów nosa u dorosłych.

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

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/nasometin-control-50-g-dawke-aerozol-do-nosa-x120-dawek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować
preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa.
Preparatu nie należy stosować u osób po niedawnych zabiegach chirurgicznych nosa lub po urazach nosa, do czasu zagojenia
się ran (kortykosteroidy hamują proces gojenia się ran).
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu Nasometin Control

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 50 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek,
ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania.
Początek działania występuje zwykle w ciągu kilkunastu godzin od zastosowania. Pełne działanie preparatu występuje zwykle po kilku
dniach jego regularnego stosowania. Czas trwania leczenia określi lekarz.

Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy, trzymając pojemnik pionowo i kierując końcówkę
dozownika w powietrze, nacisnąć pompkę 10 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Jeżeli preparat nie był stosowany przez 14 dni
lub dłużej, przed ponownym zastosowaniem należy sprawdzić działanie pompki przez 2. krotne naciśnięcie i rozpylenie preparatu, do
uzyskania jednolitej mgiełki. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.

Objawy sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:

Dorośli: zwykle stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 200 µg). Po
opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę
(całkowita dawka dobowa 100 µg). Jeżeli poprawa jest niewystarczająca lekarz może zalecić zwiększenie dawki do
maksymalnej dawki dobowej, tj. 4 dawek do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 400 µg). Jeżeli
uzyska się dobrą kontrolę objawów lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Zawsze należy dążyć do stosowania najmniejszej
dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Polipy nosa:

Dorośli: zwykle początkowo stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 200 µg).
Jeżeli po 5–6 tygodniach stosowania preparatu nie nastąpi poprawa lekarz może zalecić zwiększenie dawkowania do 2 dawek
do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 400 µg). Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci
zmniejszenie dawki, a w przypadku braku poprawy zaleci inny sposób leczenia.

Skład

Substancja czynna: mometazonu furoinian (Mometasoni furoas).
Jedna dawka (rozpylenie) zawiera 50 mcg mometazonu furoinianu
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