
Instrukcja prawidłowego stosowania 
leku Nasometin Control za pomocą
aplikatora.

Szczegóły prawidłowego stosowania aplikatora znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Należy zapoznać się z nimi przed użyciem leku.

Jak stosować aerozol do nosa

1. Mocno wstrząsnąć butelkę i zdjąć wieczko ochronne.

2. Przed aplikacją leku należy udrożnić nos w celu ułatwienia dotarcia leku do miejsca działania.

Delikatnie wydmuchać nos, aby oczyścić przewody nosowe.

3. Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego.

Pochylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

4. Nacisnąć palcami dozownik JEDEN RAZ, aby rozpylić w nosie drobną mgiełkę aerozolu i jednocześnie

rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos.

Nie aplikować bezpośrednio na przegrodę nosową. 

Końcówka aplikatora powinna być skierowana na boczną ścianę nosa
(nie powinna dotykać przegrody nosa, która znajduje się w linii środkowej nosa).

UWAGA!
Utrzymywanie butelki w pozycji pionowej jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie
może spowodować uszkodzenie przegrody nosowej (rysunek 1).

DOBRZE ŹLE

5. Wykonać wydech przez usta. Następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę

aerozolu do tego samego otworu nosowego (jeśli takie jest zalecone dawkowanie).

6. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane

w punktach 3 do 6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć 

wieczko ochronne. 

Rysunek 1
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Poradnik dla pacjenta
ze zdiagnozowanym przez lekarza
sezonowym alergicznym nieżytem 
nosa.

Co to jest alergiczny nieżyt nosa?

Alergiczny nieżyt nosa to stan zapalny błony śluzowej nosa, powstający po kontakcie z uczulającym alergenem. 
Reakcja jest zależna od wytworzonych przez komórki zapalne przeciwciał IgE.

Po pierwsze– zapalenie.
Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą zapalną.

Po drugie – alergen
Bez alergenu nie ma reakcji alergicznej. Ograniczając i unikając kontaktu z uczulającym alergenem zmniejszamy 
nasilenie objawów chorobowych. Jeśli udałoby nam się całkowicie wyeliminować kontakt z uczulającym nas 
alergenem, nie będzie objawów alergicznego nieżytu nosa. W wielu przypadkach jest to bardzo trudne,
ale nie jest niemożliwe (np. rejs morski aby uniknąć kontaktu z pyłkiem roślin).

Po trzecie – przeciwciała IgE.
Alergia to przesadna, patologiczna reakcja organizmu na alergeny, które dla zdrowej osoby nie są szkodliwe.
Przy pierwszym kontakcie z potencjalnym alergenem komórki naszego układu immunologicznego (odpornoś-
ciowego) 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 specyfi cznych przeciwciał IgE dla konkretnych alergenów (na które są uczuleni).

Sezonowy alergiczny nieżyt nosa (zwany katarem siennym) jest spowodowany kontaktem z pyłkami roślin. 
Powtarza się zazwyczaj co roku, w  sezonie kwitnienia rośliny, na którą chory jest uczulony.
Powodować go mogą także zarodniki pleśni, głównie Cladosporium i Alternarii.

Pamiętaj!

Alergiczny nieżyt nosa często współistnieje z astmą oskrzelową. Tym samym chorzy z alergicznym 
nieżytem nosa wymagają oceny w kierunku astmy, a chorzy na astmę - diagnostyki w kierunku
alergicznego nieżytu nosa. Alergiczny nieżyt nosa może maskować objawy astmy, dlatego jeśli
u pacjenta wystąpią po raz pierwszy objawy alergicznego nieżytu nosa należy skonsultować się
z lekarzem. Nieprawidłowo leczony alergiczny nieżyt nosa może być przyczyną rozwoju astmy
lub pogarszać jej przebieg.
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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). Chociaż alergiczny nieżyt nosa manifestuje się głównie objawami ze strony nosa, 
uważany jest obecnie za chorobę całego organizmu, która istotnie zmniejsza wydajność pracy i nauki chorych 
oraz pogarsza jakość ich życia.

Jak rozpoznać alergiczny nieżyt nosa?
Diagnozę stawia lekarz po szczegółowym zebraniu wywiadu, zbadaniu organizmu pacjenta
oraz wykonaniu badań dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie.

Ważne jest zwrócenie uwagi na czas trwania dolegliwości (sezonowość objawów), okoliczności związane
z początkiem choroby, czynniki nasilające i łagodzące objawy (wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczeń),
kontakt z potencjalnym alergenem, zastosowane wcześniej leczenie i skuteczność tego leczenia.
Bardzo pomocne mogą okazać się notatki, skan lub wydruk wykresu z aplikacji, w której odnotowywaliśmy
objawy chorobowe. Wykazanie wyraźnego związku nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa w dniach
z wysokim stężeniem pyłku konkretnej rośliny bardzo ułatwia trafną diagnostykę.

W czasie badania organizmu pacjenta, lekarz, między innymi zbada wnętrze jam nosowych.
Badanie to pozwala uwidocznić skrzywienie przegrody nosa, odmienności budowy anatomicznej,
obecność polipów, guzów i wydzieliny patologicznej oraz dokładnie ocenić nosogardło.

Podstawowym badaniem do wykrywania uczulenia oraz określenia alergenu uczulającego w mechanizmie 
zależnym od przeciwciał IgE są punktowe testy skórne z alergenem. Testy skórne wykonuje się przez nakłucie 
skóry i naniesienie niewielkiej ilości alergenu. W niektórych przypadkach, zamiast testu skórnego wykonywane jest 
badanie poziomu alergenowo-swoistych przeciwciał IgE w surowicy krwi. W przypadku wątpliwości wykonuje się 
donosową próbę prowokacyjną alergenem.

U chorych z alergicznym nieżytem nosa zalecane jest wykonanie badania w kierunku astmy (wywiad
i spirometria podstawowa).

Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka pozwala na zastosowanie skutecznej terapii farmakologicznej, 
zaplanowanie terminów stosowania leków i ich dawek oraz ewentualne zastosowanie immunoterapii swoistej 
(odczulania).
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Jak odróżnić alergiczny nieżyt nosa od przeziębienia?

Katar, kichanie czy zatkanie nosa może być zarówno objawem alergicznego nieżytu nosa, jak i, między innymi, 
przeziębienia. W tabeli przedstawiono najważniejsze cechy ułatwiające odróżnienie alergicznego nieżytu nosa
i przeziębienia.

Cecha Przeziębienie Alergiczny nieżyt nosa

Wodnisty wyciek z nosa często często

Zatkanie nosa często często

Kichanie zwykle często

Świąd nosa rzadko zwykle

Ból nosa zwykle nigdy

Świąd oczu rzadko często

Kaszel często dość często

Gorączka rzadko nigdy

Uogólnione bóle mięśniowe nieznaczne nigdy

Zmęczenie, osłabienie dość częste niekiedy, nieznaczne

Ból gardła często nigdy

Świąd podniebienia i gardła nigdy niekiedy

Czas trwania 3-14 dni tygodnie lub miesiące

Jakie są najczęstsze alergeny odpowiedzialne za objawy
alergicznego nieżytu nosa?

Najczęściej alergenami odpowiedzialnymi za 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, wydzielinie gruczołów łojowych, ślinie i moczu 
zwierząt), zarodniki grzybów pleśniowych (np. z rodzaju Alternaria i Cladosporium). W Polsce uczulenia na alergeny 
pyłku roślin mają charakter sezonowy, a objawy występują w okresie kwitnienia uczulającego gatunku – zwykle 
od stycznia do października. Początek pylenia oraz stężenie pyłku w powietrzu jest bardzo zróżnicowane
w poszczególnych latach i dlatego warto śledzić prognozy stężenia pyłku roślin w TV, w serwisach internetowych 
i aplikacjach na urządzenia mobilne.

Nasilenie i rodzaj objawów nieżytu nosa może być uzależniony m.in. 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).
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Jak można zapobiegać wystąpieniu objawów lub je minimalizować?

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

Zasady ograniczania narażenia na sezonowe, zewnątrzdomowe alergeny wziewne:

Bardzo przydatne są informacje o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku roślin i zarodników 
grzybów mikroskopowych (www.alergen.info.pl).

Jeśli jest to możliwe, w dniach o wysokim stężeniu uczulającego alergenu należy pozostać 
w pomieszczeniach zamkniętych.

Należy unikać otwierania okien i przebywania na zewnątrz pomieszczeń w godzinach, w których stężenie 
pyłku lub zarodników jest najwyższe, a w szczególności unikać spacerów, wycieczek, biwakowania
w dni o wysokim stężeniu alergenu.

Wychodząc z domu należy założyć okulary przeciwsłoneczne, aby chronić oczy przed kontaktem 
z alergenem.

W dniach o wysokim stężeniu alergenu należy unikać jazdy samochodem lub pociągiem przy otwartych 
 oknach.

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

Płukanie nosa lub rozpylanie w nosie soli fi zjologicznej, hipertonicznej lub jałowej wody morskiej.

Należy wychodzić na spacer po obfi tym lub długotrwałym deszczu, gdy powietrze jest wolne
od pyłku roślin.

Koszenie trawników w otoczeniu domu powinno zakończyć się przed wytworzeniem kwiatostanów.

Urlop należy zaplanować w okresie pylenia uczulającej rośliny i najlepiej wyjechać w okolicę o niskim
stężeniu alergenu (np. nad morze, zagranicę do innej strefy klimatycznej).

Wakacje należy spędzać nad morzem, w wysokich górach lub na rejsie żeglarskim.

Osoby uczulone na alergeny grzybów mikroskopowych powinny unikać prac w ogrodzie i przy kompoście,
grabieniu opadłych liści, samodzielnego koszenia trawy oraz przebywania w miejscach szczególnie
dogodnych dla rozwoju grzybów: szklarnie, drewniane domki letniskowe, piwnice, pralnie, kryte baseny,

 łaźnie.

Wszyscy chorzy powinni unikać narażenia na dym tytoniowy.
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Jak leczyć alergiczny nieżyt nosa

Pamiętaj!

Leczenie alergicznego nieżytu nosa ustala i monitoruje lekarz.

Leczenie alergicznego nieżytu nosa powinno obejmować zarówno unikanie kontaktu z uczulającym alergenem, 
leczenie farmakologiczne, jak i u wybranych chorych immunoterapię swoistą (immunoterapię alergenową). 
Jedyną przyczynową metodą 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 ustalenia strategii kompleksowego leczenia choroby alergicznej.

Podstawowymi lekami stosowanymi w alergicznym nieżycie nosa są leki przeciwhistaminowe podawane
doustnie oraz leki przeciwzapalne-miejscowo działające glikokortykosteroidy donosowe. Inne leki stosowane
w alergicznym nieżycie nosa to: leki przeciwhistaminowe stosowane donosowo i dospojówkowo,
leki przeciwleukotrienowe stosowane doustnie, kromony w postaci aerozolu do nosa lub kropli do oczu, 
leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa. Leczenie najlepsze dla danego pacjenta powinien ustalić
lekarz zależnie od indywidualnych potrzeb i preferencji chorego.

Kiedy rozpocząć leczenie?

W przypadku, gdy alergeny wywołujące nieżyt nosa zostały już zidentyfi kowane, ważne jest, aby leczenie
farmakologiczne rozpocząć na kilka, kilkanaście dni przed wstąpieniem pierwszych objawów chorobowych.
W tym celu należy korzystać z zaleceń lekarza, pomocne mogą być kalendarze pylenia roślin oraz aktualne
komunikaty o pyleniu. Leczenie należy rozpocząć najpóźniej w dniu pojawienia się pierwszych objawów 
chorobowych.

Leki dostępne bez recepty nie powinny być stosowane dłużej niż to jest ujęte w ulotce,
dołączonej do opakowania, bez konsultacji z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, 
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio
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, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań 
niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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Jakie są powikłania alergicznego nieżytu nosa?

Alergiczny nieżyt nosa nieleczony lub leczony nieskutecznie może prowadzić do powikłań ze strony narządów 
powiązanych z jamami nosa (m.in. do zapalenia zatok, ucha środkowego, zaostrzeń chorób dolnych dróg
oddechowych) oraz do rozwoju astmy. Alergiczny nieżyt nosa może być przyczyną nieobecności w pracy
i w szkole, gorszych wyników egzaminów oraz osiągnięć w pracy spowodowanych zaburzeniami koncentracji, 
snu i zmęczeniem.

Pamiętaj!

Gdy objawy alergicznego nieżytu nosa są nasilone, istotnie wpływają na samopoczucie, prowadzą
do zaburzeń koncentracji, utrudniają codzienną aktywność w pracy lub w szkole, zaburzają sen
i nie są skutecznie leczone należy zasięgnąć porady lekarza.

Bibliografi a:
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Nasometin Control
- Przewodnik dla farmaceuty

Niniejszy Przewodnik zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku,

które należy przekazać pacjentowi:

Jeśli u pacjenta wystąpią po raz pierwszy objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej

nosa (nieżytu nosa, kataru siennego), należy skonsultować się z lekarzem w celu uniknięcia ryzyka

zamaskowania objawów astmy.

Jeśli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, ustąpią tylko częściowo

lub nasilą się, konieczne jest zwrócenie się do lekarza.

Leku Nasometin Control nie należy bez porady lekarza stosować w sposób nieprzerwany dłużej

niż przez 1 miesiąc.

Lek nie przynosi natychmiastowej poprawy objawów, a jego działanie można ocenić w ciągu pierwszych 

dni leczenia. Pełne działanie leku występuje po kilku dniach regularnego stosowania. Nie należy 

przekraczać zalecanej liczby rozpyleń na jedno podanie ani nie stosować leku częściej niż raz na dobę.

Należy przestrzegać prawidłowej techniki użycia leku w celu uniknięcia miejscowego podrażnienia

i uszkodzenia przegrody nosowej oddzielającej nozdrza. Nie należy rozpylać leku bezpośrednio

na przegrodę nosową.

Lek Nasometin Control jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku 18 lat i starszych,

między innymi ze względu na ryzyko spowolnienia tempa wzrostu u dzieci. Lekarz powinien kontrolować 

proces wzrastania młodych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. 
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania 

niepożądane za pośrednictwem 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, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
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