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Momester Nasal BEZ RECEPTY 60dawek
 

cena: 20,73 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,05 mg/daw.

Opakowanie 1 but.a 60daw.

Postać aer.do nosa, zawiesina

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosuje się 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.

Działanie:

Zmniejsza obrzęk oraz podrażnienia błony śluzowej nosa.

Sposób użycia:

Dorośli: zwykle 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego po uzyskaniu poprawy dawkę
można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego.

Skład:

1ml roztworu zawiera: 50 mikrogramom mometazonu furoinianu; substancje pomocnicze:
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benzalkoniowy chlorek, roztwór; glicerol; polisorbat 80; celuloza mikrokrystaliczna; karmeloza
sodowa; kwas cytrynowy jednowodny; sodu cytrynian; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu
leczniczego nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony
śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do
nosa 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.

Interakcje:

Przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące interakcji z loratadyną. Nie stwierdzono
interakcji. Spodziewane jest, że jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym produktów
zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy
unikać łączenia leków, chyba że w opinii lekarza korzyść przewyższa zwiększone ryzyko
ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem
glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia
ogólnoustrojowych działań glikokortykosteroidów.

Działania niepożądane:

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie,
występowało częściej w porównaniu z placebo (5%), jednak częstość występowania była
podobna lub mniejsza w porównaniu do kortykosteroidów podawanych donosowo w grupie
kontrolnej (do 15%) w badaniach klinicznych u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony
śluzowej nosa. Częstość występowania pozostałych działań niepożądanych była
porównywalna do placebo. Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów
stosowanych donosowo, szczególnie w przypadku dużych dawek stosowanych przez długi
okres. Działania niepożądane związane z leczeniem (≥1%) zgłaszane w badaniach klinicznych
u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub polipami nosa, jak również po
wprowadzeniu mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa do obrotu, niezależnie od
wskazań. Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów
MedDRA. W obrębie każdej grupy układów i narządów działania niepożądane uszeregowano
według częstości występowania. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zapalenie
gardła, zakażenia górnych dróg oddechowych. Zaburzenia układu immunologicznego:
(nieznana) nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz
oskrzeli i duszność. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy. Zaburzenia oka:
(nieznana) jaskra, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zaćma, nieostre widzenie.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) krwawienie z nosa,
uczucie pieczenia nosa, podrażnienie nosa, owrzodzenie nosa; (nieznana) perforacja
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przegrody nosowej. Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) zaburzenia smaku i węchu. U dzieci i
młodzieży częstość występowania działań niepożądanych odnotowanych w badaniach
klinicznych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6%), bóle głowy (3%),
podrażnienie błony śluzowej nosa (2%) i kichanie (2%).

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje ogólne:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, ponieważ leki
niewłaściwie stosowane mogą zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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