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Nasometin Control aer. 120 daw. aer.do nosa, zaw. 0,05
mg/daw. 120 daw. (1 poj.)
 

Cena: 36,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg/daw.

Opakowanie 120 daw. (1 poj.)

Postać aer.do nosa, zaw.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

Opis
NASC/01/01-2022

Nasometin Control – Rewolucja na alergię1
-spray do nosa na wszystkie nosowe objawy alergii2
-działa przez 24 h
-nie powoduje senności
-teraz dostępny bez recepty

Nasometin Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50
mikrogramów (µg) mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku
benzalkoniowego. Wskazania: leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do
czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250
Kundl, Austria.

Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

1 Wśród leków dostępnych bez recepty .Produkt Nasometin Control wskazany jest do stosowania u dorosłych w leczeniu objawów
zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
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2 Glikokortykosteroidy donosowe jako jedyna grupa terapeutyczna poprawiają drożność nosa i redukują wszystkie objawy zapalenia
alergicznego, hamując proces zapalny na różnych etapach jego rozwoju. 1) Seidman M.D., Gurgel R.K., Lin S.Y.: Clinical practice
guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Feb; 15 2 (1 Suppl), S1-43. ; 2) Samoliński B., Arcimowicz M. (red.): Polskie
Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). Alergologia Polska 2013: S1. 13 3) Arcimowicz M.: Skuteczne i bezpieczne leczenie
alergicznego nieżytu nosa. Alergoprofil 2015; 11(3):11-22

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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