
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Pronasal Control aerozol do nosa 60 dawek
 

cena: 18,38 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie przeciwalergiczne, wspomagające

Opakowanie 1 butelka

Postać aerozol

Producent TEVA B.V.

Sposób aplikacji do nosa

Substancja
czynna/dawka

Mometasonum

Wskazania alergia, kichanie, świąd

Opis produktu
 

Opis:
Pronasal Control to aerozol do nosa zawierający mometazon – substancję do niedawna dostępną tylko na receptę, która leczy
wszystkie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Mometazon zawarty w Pronasalu Control należy do najlepszej grupy leków bez recepty stosowanej w leczeniu ANN. Jednocześnie
poprawia drożność nosa i redukuje wszystkie objawy alergicznego zapalenia nosa, w tym:
Zatkany nos
Łagodzi uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

Swędzenie
Łagodzi obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa

Kichanie
Łagodzi kichanie

Skład:
Każde naciśnięcie pompki (0,1 ml) dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu
furoinianu jednowodnego). Całkowita masa jednej dawki wynosi 100 mg.

Wskazania:
Dorośli powyżej 18 roku życia
Leczenie objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.

Dawkowanie:
2 DAWKI aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
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Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Przeciwwskazania:
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.
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