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PRONASAL CONTROL aerozol do nosa 0,05 mg/daw. 1
butelka 60 dawek
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg/daw.

Opakowanie 1 but.a 60daw.

Postać aer.do nosa, zawiesina

Producent TEVA B.V.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

WskazaniaPRONASAL CONTROL aerozol do nosa 0,05 mg/daw. 1 butelka 60 dawekProdukt leczniczy Pronasal Control wskazany jest
do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.DziałaniePronasal Control 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa w postaci
zawiesiny zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.Mometazonu furoinianu nie
należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez
niektórych sportowców. Mometazonu furoinian podany do nosa łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie
błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.Sposób użyciaZaleca się
stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje
w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Pronasal Control, 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.WażnePRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Produktu leczniczego Pronasal Control nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń
obejmujących błonę śluzową nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal Control 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.SkładSubstancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dawka leku (0,1 ml)
zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Całkowita masa jednej dawki to
100 mg.Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa (Avicel RC-591), glicerol, benzalkoniowy chlorek, roztwór,
polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań
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