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Otázky a odpovede týkajúce sa lieku Nasonex a súvisiace 
názvy (mometazón furoát, 50 mikrogramov, nosová 
aerodisperzia) 
Výsledok postupu podľa článku 30 smernice 2001/83/ES 

Dňa 20. novembra 2014 Európska agentúra pre lieky dokončila preskúmanie lieku Nasonex a súvisiace 
názvy. Výbor agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v Európskej únii 
(EÚ) je potrebné harmonizovať informáciu o predpisovaní lieku Nasonex a súvisiace názvy. 

Čo je liek Nasonex? 

Nasonex je protizápalový liek, ktorý sa používa u dospelých a detí od troch rokov na liečbu symptómov 
sezónnej alergickej alebo celoročnej rinitídy (zápalu nosových prieduchov zapríčineného občasnou 
alebo dlhodobou alergiou). Liek sa používa aj u dospelých na liečbu nosových polypov (výrastkov vo 
výstelke nosa). 

Liek Nasonex obsahuje účinnú látku mometazón furoát. Liek je k dispozícii vo forme nosovej 
aerodisperzie. Liek Nasonex a súvisiace názvy boli v členských štátoch EÚ povolené vnútroštátnymi 
postupmi v roku 1997. 

Liek Nasonex a súvisiace názvy sú v súčasnosti uvedené na trh v týchto členských štátoch EÚ: Rakúsko, 
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus1, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo a 
tiež na Islande a v Nórsku. 

Spoločnosť, ktorá uvádza tieto lieky na trh, je Merck Sharp & Dohme. 

Prečo bol liek Nasonex preskúmaný? 

Keďže liek Nasonex bol v EÚ povolený vnútroštátnymi postupmi, viedlo to k odlišnostiam v členských 
štátoch v súvislosti so spôsobom, akým sa liek môže používať, ako vyplýva z rozdielov zistených 
v súhrnoch charakteristických vlastností lieku, v označeniach obalu a v písomných informáciách pre 
používateľa v tých krajinách, v ktorých bol tento liek uvedený na trh. 

1 Liek Nasonex bol uvedený na trh aj na Cypre podľa článku 126 písm. a) smernice 27/2004 ES, ktorá umožňuje, aby 
krajina uviedla liek na trh z oprávnených dôvodov súvisiacich s verejným zdravím na obmedzený počet rokov. 
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Európska komisia preto 17. septembra 2013 postúpila túto záležitosť výboru CHMP, aby v EÚ 
harmonizoval povolenia na uvedenie na trh pre liek Nasonex. 

Aké sú závery výboru CHMP? 

Výbor CHMP s ohľadom na predložené údaje a vedeckú diskusiu v rámci výboru dospel k názoru, že 
súhrny charakteristických vlastností lieku, označenia obalu a písomné informácie pre používateľa pre 
liek Nasonex sa majú harmonizovať v celej EÚ. 

Oblasti harmonizácie zahŕňajú: 

4.1 Terapeutické indikácie 

Po preskúmaní dostupných údajov podporujúcich používanie lieku výbor CHMP súhlasil s tým, že liek 
Nasonex sa môže používať na tieto ochorenia: 

• Liečba symptómov sezónnej alergickej alebo celoročnej rinitídy u dospelých a detí od troch rokov. 

• Liečba nosových polypov u dospelých (od 18 rokov). 

Výbor súhlasil tiež s tým, aby sa liek Nasonex už neodporúčal na liečbu akútnej sinusitídy, ktorá bola 
schválená v niektorých členských štátoch, keďže dostupné údaje na podporu tohto použitia sa považujú 
za obmedzené. 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 

Po harmonizácii indikácií výbor CHMP harmonizoval tiež odporúčania týkajúce sa dávok. 

4.3 Kontraindikácie 

Výbor CHMP súhlasil s tým, že liek Nasonex sa nesmie používať u: 

• Pacientov so známou precitlivenosťou (alergiou) na mometazón furoát alebo na niektorú inú zložku 
lieku. 

• Pacientov, ktorí majú neliečenú a lokalizovanú infekciu, napríklad herpes postihujúci vnútrajšok 
nosa. 

• Pacientov, ktorí nedávno postúpili operáciu nosa alebo ktorí majú ranu v nose, keďže liek Nasonex 
môže ovplyvňovať hojenie rán. 

Ďalšie zmeny 

Výbor CHMP harmonizoval aj ďalšie časti súhrnu charakteristických vlastností lieku vrátane časti 4.4 
(osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), časti 4.6 (gravidita a laktácia), časti 4.8 (nežiaduce 
účinky) a časti 5.1 (farmakodynamické vlastnosti). Bolo tiež zmenené označenie obalu a písomná 
informácia pre používateľa v súlade so zmenami v súhrne charakteristických vlastností lieku. 

Zmenená a doplnená informácia pre lekárov a pacientov sa nachádza tu. 

 

Európska komisia vydala právne záväzné rozhodnutie platné v celej EÚ na implementovanie týchto 
zmien 19. januára 2015. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/Referrals_document/Nasonex_30/WC500177651.pdf
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