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Aleric Spray aerozol do nosa 0,05 g 60 dawek
 

cena: 24,55 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie łagodzące, na katar, przeciwzapalne,
wspomagające

Opakowanie 60 dawek

Postać aerozol do nosa

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Mometasonum

Wskazania katar, kichanie, obrzęk, podrażnienie, stan
zapalny, świąd, zapalenie

Opis produktu
 

Opis:
Aleric spray to nowa jakość w leczeniu bez recepty alergicznego nieżytu nosa, na który cierpi 42% Polaków. ALERIC SPRAY wskazany
jest w leczeniu zdiagnozowanego kataru siennego (alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) u osób dorosłych.

Stosowanie 1x na 24h.
Łagodzi objawy stanu zapalnego
Zmniejsza uczucie zatkanego nosa
Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa
Łagodzi kichanie i świąd

Skład:
Substancja czynna
Mometazonu furoinian
Substancje pomocnicze:
Benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny,
sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Stosowanie:
Lek z aplikatorem do stosowania donosowego.
Wstrząsnąć przed każdym użyciem!

Dorośli:
Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę:
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stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu
podtrzymującym.
Dzieci:
Leku ALERIC SPRAY nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Ważne!
U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Aleric Spray, jednak pełne
korzyści z leczenia mogą nie pojawić się w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w
celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia
Jeżeli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku pacjent nie odczuwa poprawy lub odczuwa pogorszenie, należy skontaktować się z
lekarzem.
Maksymalny czas stosowania leku Aleric Spray bez konsultacji z lekarzem wynosi 3 miesiące.

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa.
Stosowanie leku Aleric Spray 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 przechodził niedawno chirurgiczny zabieg nosa lub uraz nosa.
Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.
U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku ALERIC SPRAY 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 (grzybicze, wirusowe, bakteryjne, inne).
jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.
jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.
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