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Aleric Spray aerozol do nosa 0,05 g 60 dawek
 

Cena: 40,14 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 dawek

Postać aerozol do nosa

Producent/
Dystrybutor

US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Mometasonum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Czym jest Aleric Spray? Aleric Spray to lek stosowany w katarze siennym, zawierający jako substancję czynna mometazonu furoinian -
należącydo grupy leków zwanych 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. Katar sienny
charakteryzuje się objawami takimi jak: wodnista, cieknąca wydzielina z nosa oraz zatkany nos z podrażnieniem i obrzękiem błony
śluzowej (którym może towarzyszyć łzawienie i swędzenie oczu), występującymi w określonych porach roku. Jest to reakcja alergiczna
spowodowana wdychaniem alergenów (pyłków drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów) i może trwać tak długo, jak
długo dany alergen utrzymuje się w środowisku. Poszczególne alergeny pojawiają się w podobnych okresach roku, stąd pojawienie się
kataru alergicznego można przewidzieć (np. na podstawie kalendarza pyleń). Aleric Spray zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony
śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane katarem
siennym. W jakim celu stosuje się Aleric Spray? Aleric Spray stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza
sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego także katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.
Substancja czynna: Mometasoni furoas  Skład Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dostarczana dawka zawiera
50 mikrogramów mometazonu furoinianu, w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego. Pozostałe składniki to: benzalkoniowy
chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian,
woda oczyszczona.  Jak stosować Aleric Spray? Nie należy stosować większej dawki lub stosować leku częściej lub przez dłuższy
okres niż zalecane. 
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