
Pronasal Control® jest lekiem dostępnym bez recepty (OTC) zawierającym 
substancję czynną furoinian mometazonu należącą do grupy kortykosteroidów. 
Przewodnik dla farmaceuty został opracowany w celu podkreślenia ryzyk związanych 
ze stosowaniem leku oraz wskazania jak poprzez komunikacje farmaceutów 
z pacjentami zminimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ten materiał 
edukacyjny został zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących leku (w tym szczegółów na temat działań 
niepożądanych), należy zapoznać się z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu 
Leczniczego (ChPL) tego produktu.

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. 

Poradnik dla pacjenta: informujemy, że oddzielny materiał edukacyjny przeznaczony dla pacjenta 
(pt.: „Poradnik dla pacjenta”) można znaleźć na stronie http://tevamed.pl (zakładka Materiały edukacyjne 
> Dla pacjentów) lub skanując kod QR.
Dodatkowe egzemplarze: w celu otrzymania dodatkowych egzemplarzy materiałów edukacyjnych należy 
przejść na stronę http://tevamed.pl/em 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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•  Jeśli objawy alergicznego nieżytu 
nosa wystąpiły po raz pierwszy lub objawy 

sugerują astmę (np. kaszel, świszczący oddech lub 
duszność), należy skonsultować się z lekarzem w celu 

uniknięcia ryzyka zamaskowania objawów astmy.

•  Przed zastosowaniem leku pacjent powinien zapoznać się z ulotką 
dołączoną do opakowania.

•  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. Po uzyskaniu poprawy można 
zmniejszyć dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę.

•  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. 

•  Lek Pronasal Control® nie powinien być stosowany w sposób ciągły dłużej 
niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.

•  W przypadku braku poprawy w przeciągu 14 dni lub nasilenia objawów, 
należy skonsultować  się z lekarzem.

•  Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych (w wieku powyżej 
18 lat), między innymi ze względu na ryzyko spowolnienia tempa wzrostu 
u dzieci.

•  Właściwy sposób podawania jest istotny w celu uniknięcia miejscowego 
podrażnienia i perforacji przegrody nosowej: w tym celu należy 
przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo 
do góry. Końcówka dozownika powinna być skierowana 
w stronę nozdrza a nie w kierunku przegrody nosowej.

Przed wydaniem leku, 
pacjentowi należy 
przekazać następujące 
informacje:

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY

®


