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Hitaxa Metmin-Spray aer.0,05mg/d 140 daw
 

Cena: 27,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg/daw.

Opakowanie 1 but. po 140 daw.

Postać aer.do nosa, zaw.

Producent ADAMED PHARMA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Mometasonum

Opis produktu
 

Hitaxa Metmin-Spray

Wskazania:
Jest stosowany u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza. 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. Hitaxa Metmin-Spray zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi objawy
spowodowane katarem siennym, takie jak: kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny z nosa. Jeśli po
upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie:
Hitaxa Metmin-Spray zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, który należy do leków zwanych 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 donosowo 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 użycia:
zalecana dawka: dorośli w wieku od 18 lat, w tym pacjenci w podeszłym wieku: zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego
otworu nosowego raz na dobę. U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki
leku Hitaxa Metmin-Spray, 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. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący
może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku braku poprawy objawów lub
poprawa jest niewystarczająca po upływie 14 dni stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza. Leku nie należy stosować dłużej niż 3
miesiące bez konsultacji z lekarzem.
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Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Hitaxa Metmin-Spray
przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Pod koniec okresu pylenia może
wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne. Leku Hitaxa Metmin-Spray nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku
poniżej 18 lat.

Skład:
1 dawka zawiera: substancję czynną: 50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.
Pozostałe składniki: benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania: nie stosować leku Hitaxa Metmin-Spray: jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku; jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa; jeśli pacjent niedawno
przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa Metmin-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, np. grzybicze,
bakteryjne; jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków; jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.

Podczas stosowania leku Hitaxa Metmin-Spray należy omówić to z lekarzem: jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje
prawidłowo (występują trudności w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną; jeśli u
pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła; jeśli lek jest stosowany 3 miesiące lub dłużej; jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie
nosa lub gardła.

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. Jeśli wystąpi swędzenie lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić inne
leczenie z lekiem Hitaxa Metmin-Spray. Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem. Leku Hitaxa Metmin-Spray nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Ten lek zawiera 20 mikrogramów
benzalkoniowego chlorku w każdej dawce. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza
jeżeli jest stosowany przez długi czas. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

Interakcje z innymi lekami:
należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. 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 Hitaxa Metmin-Spray. U
niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy
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 w przypadku, jeśli u pacjenta
wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niektóre leki mogą nasilać działanie leku Hitaxa Metmin-Spray. Lekarz może wówczas uważnie
monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat). Nie wykazano interakcji leku
Hitaxa Metmin-Spray z loratadyną (stosowana w leczeniu alergii).

Ciąża i karmienie piersią: brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w
ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego. 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.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: brak danych dotyczących wpływu leku Hitaxa Metmin-Spray na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
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