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Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek
 

Cena: 31,59 zł

Opis słownikowy

Postać aerozol

Producent Polpharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Mometazon

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Momester Nasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Skład Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Mometasoni furoas, 50 mikrogramów/dawkę

Działanie Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Momester Nasal 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.

Wskazania Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Momester Nasal stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego
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alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego również sezonowym alergicznym
nieżytem nosa lub katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

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.
Momester Nasal zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi
kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane sezonowym
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Dawkowanie Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Stosowanie u dorosłych (w wieku od 18 lat, w tym u pacjentów w podeszłym wieku)

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu
nosowego raz na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej
dawki leku Momester Nasal. Jednak pełne korzyści z leczenia mogą wystąpić po dwóch pierwszych
dniach stosowania leku.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi poprawa.

Nie należy stosować leku dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Momester Nasal nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Kiedy nie stosować leku Momester Nasal:

• Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.

• Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Momester Nasal
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.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Momester Nasal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

• Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.
• Jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek inne zakażenie.
• Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.
• Jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.

Podczas stosowania leku Momester Nasal należy omówić to z lekarzem:
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Jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (występują trudności

w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy
unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia.

Jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła.

Jeśli lek jest stosowany przez 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia
widzenia.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas,
mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania się leku w organizmie.
Dzieci i młodzież

Leku Momester Nasal nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Momester Nasal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które
wydawane są bez recepty.

• W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków,
lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie
rozpoczęcia stosowania leku Momester Nasal. U niektórych pacjentów po przerwaniu
stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania
niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również
ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone
i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi
którykolwiek z tych objawów.

• Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Momester Nasal i lekarz może chcieć uważnie
monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir,
kobicystat).

Nie wykazano interakcji leku Momester Nasal z loratadyną (stosowana w leczeniu alergii).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Informacje dodatkowe Momester Nasal, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne)
o częstości nieznanej. Reakcje te mogą być ciężkie. Należy przerwać stosowanie leku Momester
Nasal i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak:
• obrzęk twarzy, języka lub gardła
• problemy z przełykaniem
• pokrzywka
• świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.
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Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas,
działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.
Inne działania niepożądane:
Większość osób stosujących aerozole do nosa nie zgłasza żadnych działań niepożądanych. Jednak
u niektórych osób po zastosowaniu leku Momester Nasal lub innego kortykosteroidu w postaci
aerozolu do nosa mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)
• ból głowy
• kichanie
• krwawienie z nosa
• podrażniony nos lub ból gardła
• owrzodzenie błony śluzowej nosa
• zakażenie górnych dróg oddechowych.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia
• uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza
• zaburzenia smaku i węchu
• nieostre widzenie.
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