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Pronasal Control® jest lekiem dostępnym bez recepty (OTC) zawierającym 
substancję czynną furoinian mometazonu należącą do grupy kortykostero-
idów. Poradnik dla pacjenta został opracowany w celu podkreślenia ryzyk 
związanych ze stosowaniem leku oraz wskazania jak zminimalizować 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ten materiał edukacyjny został 
zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji dotyczących stosowania produktu leczniczego (w tym 
szczegółów na temat działań niepożądanych), należy zapoznać się 
z zatwierdzoną ulotką dołączona do opakowania produktu.

UWAGA!
Lek wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 
18 lat) w leczeniu objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa 
(zwanego też sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej 
nosa lub katarem siennym) po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez 

lekarza.

  Co to jest alergiczny nieżyt nosa?
Alergiczny nieżyt nosa to stan zapalny błony śluzowej nosa, powstający po 
kontakcie z uczulającym alergenem. 

•  Alergia to przesadna, patologiczna reakcja organizmu na alergeny, które 
dla zdrowej osoby nie są szkodliwe. Przy pierwszym kontakcie z poten-
cjalnym alergenem komórki naszego układu immunologicznego (odpor-
nościowego) uczą się go rozpoznawać. Układ immunologiczny 
zapamiętuje obcą substancję, która wniknęła do jego wnętrza (np. przez 
błonę śluzową nosa)  i produkuje przeciwciała do walki z nią. U osób 
z predyspozycją do alergii ta reakcja przebiega inaczej niż u zdrowych 
osób. Układ immunologiczny wykazuje nadwrażliwość i gdy kolejny raz 
mamy kontakt z tą substancją (alergenem), organizm rozpoznając w niej 
wroga uruchamia mechanizmy obronne w postaci reakcji alergicznej. 

U osób z alergią możemy w surowicy krwi wykryć podwyższony poziom 
specyficznych przeciwciał IgE dla konkretnych alergenów (na które są 
uczuleni).

•  Sezonowy alergiczny nieżyt nosa jest reakcją alergiczną spowodowaną 
najczęściej wdychaniem pyłków drzew, traw, a także innych roślin 
oraz zarodników pleśni i grzybów, która występuje w określonych 
porach w ciągu roku. 

•  Ograniczając i unikając kontaktu z uczulającym alergenem zmniejszamy 
nasilenie objawów chorobowych.

  Jakie są objawy alergicznego nieżytu nosa?

Choroba przejawia się jednym lub kilkoma z następujących objawów 
występujących w trakcie kontaktu osoby chorej ze źródłem uczulającego 
alergenu:

• Upośledzenie drożności nosa (zatkanie nosa)

• Wyciek wodnistej wydzieliny z nosa

• Świąd nosa

• Kichanie

Wyżej wymienionym objawom często towarzyszą objawy zapalenia 
spojówek (łzawienie, świąd oczu, zaczerwienienie spojówek). 

  Jak rozpoznać alergiczny nieżyt nosa?
Pamiętaj! Alergiczny nieżyt nosa często współistnieje z astmą oskrze-
lową. Tym samym chorzy z alergicznym nieżytem nosa wymagają 
oceny w kierunku astmy, a chorzy na astmę – diagnostyki  w kierunku 
alergicznego nieżytu nosa. Nieprawidłowo leczony alergiczny nieżyt 
nosa może być przyczyną rozwoju astmy lub pogarszać jej przebieg. 
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Alergiczny nieżyt nosa może maskować objawy astmy, dlatego jeśli 
u pacjenta wystąpią po raz pierwszy objawy alergicznego nieżytu 
nosa lub objawy sugerują astmę (np. kaszel, świszczący oddech lub 
duszność), należy skonsultować się z lekarzem w celu uniknięcia 
ryzyka zamaskowania objawów astmy.

WAŻNE:
Diagnozę stawia lekarz po szczegółowych zebraniu wywiadu, zba-
daniu organizmu pacjenta oraz wykonaniu badań dodatkowych, 
potwierdzających rozpoznanie. Prawidłowo przeprowadzona dia-
gnostyka pozwala na zastosowanie skutecznej terapii farmakolo-
gicznej, zaplanowanie terminów stosowania leków i ich dawek oraz 

ewentuane zastosowanie immunoterapii swoistej (odczulania).

  Jakie są najczęstsze alergeny odpowiedzialne 
za objawy alergicznego nieżytu nosa?

Najczęściej alergenami odpowiedzialnymi na objawy nieżytu nosa są 
substancje naturalne: ziarna pyłku roślin wiatropylnych (np. traw, brzozy, 
bylicy, leszczyny, olszy, dębu, platanu, komosy, szczawiu, babki), roztocze 
kurzu domowego, alergeny zwierząt domowych (zawarte w naskórku, wy-
dzielinie gruczołów łojowych, ślinie i moczu zwierząt), zarodniki grzybów 
pleśniowych. W Polsce uczulenie na alergeny pyłku roślin mają charakter 
sezonowy, a objawy występują w okresie kwitnienia uczulającego gatunku 
– zwykle od stycznia do października. Nasilenie i rodzaj objawów może być 
uzależniony min. od rodzaju alergenu oraz jego stężenia w otoczeniu, 
a także czasu narażenia na dany alergen. Niektórzy chorzy uczuleni na 
alergeny pyłków mogą reagować na alergeny o podobnej budowie zawarte 
w pokarmach (reakcje krzyżowe).

   Jak można zapobiegać wystąpieniu objawów  
lub je minimalizować?

W przypadku już rozwiniętego alergicznego nieżytu nosa wdrożenie 
zaleceń profilaktycznych ma duże znaczenie. Pierwszym krokiem jest 
wykrycie i próba eliminacji kontaktu z uczulającym alergenem. W przypadku 
alergenów wziewnych całkowite uniknięcie narażenia zwykle nie jest 
możliwe.

    Zasady ograniczania narażenia na sezonowe 
alergeny wziewne?

•  Warto zapoznać się z informacjami o aktualnym i prognozowanym 
stężeniu pyłku roślin i zarodników grzybów za pośrednictwem strony 
www.alergen.info.pl lub na stronie www.niekichaj.pl.

•  Należy unikać otwierania okien i przebywania na zewnątrz pomieszczeń 
w dniach/godzinach, w których stężenie pyłku lub zarodników jest 
najwyższe.

•  Po powrocie do domu należy zmienić odzież i wziąć kąpiel, aby usunąć 
osadzone ziarna pyłku i zarodniki.

•  Płukanie nosa lub rozpylanie w nosie soli fizjologicznej, hipertonicznej 
lub jałowej wody morskiej.

• Unikać narażenia na dym tytoniowy.
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  Jak leczyć alergiczny nieżyt nosa

WAŻNE:
Leczenie alergicznego nieżytu nosa ustala i monitoruje lekarz. Terapia 
powinna być dobrana do danego pacjenta zależnie od jego indywidu-
alnych potrzeb i preferencji.

Leczenie powinno obejmować zarówno unikanie kontaktu z uczulającym 
alergenem, leczenie farmakologiczne, jak i u wybranych chorych immuno-
terapię swoistą (immunoterapię alergenową). Jedyną przyczynową meto-
dą leczenia alergicznego nieżytu nosa jest immunoterapia. Dlatego nawet 
w przypadku dobrej kontroli objawów alergicznych, po zastosowaniu leków 
dostępnych bez recepty należy skontaktować się z lekarzem w celu ustale-
nia strategii kompleksowego leczenia choroby alergicznej.

  W jakim celu stosuje się lek Pronasal Control®?
Lek zmniejsza ilość wydzieliny z nosa a także łagodzi takie objawy jak:

• Obrzęk błony i podrażnienie błony śluzowej nosa

• Kichanie

• Swędzenie

• Uczucie zatkanego nosa

Konieczne jest regularne stosowanie leku przez kilka dni, zanim będzie 
można ocenić efekt leczenia. Lek nie łagodzi objawów w sposób 
natychmiastowy, a maksymalny efekt występuje dopiero po kilku dniach. 
Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania 
pełnych korzyści z leczenia.

  Jak stosować lek Pronasal Control®?

Pronasal Control® jest lekiem podawanym pod postacią aerozolu do 
nosa. O ile lekarz nie zalecił innego schematu dawkowania, zaleca się 
stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego 1 raz na 
dobę. Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej dawki 
aerozolu do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę.

UWAGA!
Z niewłaściwym stosowaniem leku wiąże się ryzyko przedawkowania. 
Nie należy przekraczać zalecanej liczby dawek przy jednorazowym 
podaniu: 2 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę.

   Jak długo można stosować lek 
Pronasal Control®? 

Lek Pronasal Control® nie powinien być stosowany w sposób ciągły dłużej 
niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem. Natomiast w przypadku braku 
poprawy lub nasilenia objawów w przeciągu 14 dni należy skonsultować 
się z lekarzem.

Data zatwierdzenia przez URPL (V1): 17-06-2020 r.    PO/PRN/20/0001    strona 4 z 8



   W jaki sposób 
prawidłowo aplikować 
lek Pronasal Control®?

Poniżej znajdują się istotne informacje 
dotyczące prawidłowego zastosowania 
aerozolu Pronasal Control®. Postępuj 
według wskazanych wskazówek, aby 
zwiększyć szanse na efektywną farma-
koterapię oraz w celu uniknięcia miej-
scowego podrażnienia uszkodzenia 
przegrody nosowej.

WAŻNE!
Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie, 
naciskając butelkę 2 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę.

Przygotowanie aerozolu do nosa do pierwszego użycia

Ryc. 1 
Delikatnie wstrząśnij butelkę.

Ryc. 2 
Chwyć butelkę palcem wskazują-
cym oraz środkowym kładąc je 
po dwóch stronach końcówki 
dozownika, a kciuk umieść pod 
butelką.

Ryc. 3 
Kierując końcówkę dozownika 
od siebie, naciśnij palcami tak, 
aby 10 razy rozpylić aerozol, 
aż do uzyskania jednolitej 
mgiełki.

 1.    Krok
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Prawidłowe stosowanie aerozolu do nosa

Ryc. 1
Wstrząśnij delikatnie butelkę i zdejmij 
nasadkę.

Ryc. 3
Zamknij jeden otwór nosowy i skieruj aerozol 
do przeciwległego nozdrza (prawą ręką 
do lewego otworu lub lewą ręką do prawego 
otworu nosowego). Przechyl głowę lekko 
do przodu trzymając butelkę pionowo 
do góry.

 2.    Krok

Ryc. 2
Delikatnie wydmuchaj nos, aby oczyścić 
otwory nosowe.

UWAGA!
Utrzymywanie butelki w pozycji pionowej jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie może spowodować uszkodzenie 
przegrody nosowej.
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 3.    Krok

Czyszczenie aerozolu 
do nosa

Ryc. 4
Rozpocznij powolny wdech przez nos, 
w trakcie którego rozpyl aerozol do nosa, 
naciskając 1 raz w dół palcami. Wykonaj 
wydech przez usta, następnie powtórz 
opisaną czynność, aby podać drugą dawkę 
aerozolu do tego samego 
otworu nosowego.

Ryc. 5
Wyjmij końcówkę dozownika z otworu 
nosowego i zrób wydech przez usta.

Powtórz czynności opisane w punktach 3-5, aby podać aerozol do drugiego 
otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć 
końcówkę dozownika czystą chusteczką lub 
ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec 
dostawaniu się kurzu.  Pamiętaj o regularnym 
czyszczeniu butelki z aerozolem, gdyż 
w przeciwnym wypadku może on nie działać 
prawidłowo. Szczegółowe informacje na temat 
5 kroków prawidłowej higieny butelki z aerozo-
lem leku Pronasal Control znajdziesz w ulotce 
dołączonej do opakowania leku (punkt 3).
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Więcej informacji na temat produktu leczniczego Pronasal Control znajduje się w ulotce. 
Kliknij w poniższy link, aby wyświetlić pełną treść

https://www.teva.pl/our-products/product-page-template/pronasal_control/

Dodatkowe egzemplarze

W celu otrzymania dodatkowych egzemplarzy Poradnika dla pacjenta należy przejść na stronę 
http://tevamed.pl/em (zakładka „Dla pacjentów”) lub skontaktować się z Teva Pharmaceuticals 
Polska Sp. z o.o., 
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, 
tel. +48 22 345 94 21, e-mail: safety.poland@teva.pl.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego lub sytuacji specjalnej 
należy zgłaszać zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych 
do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu posiadającego pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego w Polsce: Teva Pharmaceuticals Polska 
Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel. +48 22 345 94 21, e-mail: safety.
poland@teva.pl
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