
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Форинекс 

Склад 

діюча речовина: 1 доза (100 мг) спрея містить мометазону фуроату (мікронізованого) 50 мкг; 

допоміжні речовини: бензалконія хлориду розчин; кислота лимонна, моногідрат; гліцерин; натрія 
карбоксиметилцелялоза-целялоза мікрокристалічна; полісорбат 80; натрія цитрат; вода 
очищена. 

Лікарська форма 

Спрей назальний, суспензіѐ. 

Основні фізико-хімічні властивості: суспензіѐ білого кольору. 

Фармакотерапевтична група 

Протинабрѐкові та інші препарати длѐ місцевого застосуваннѐ при захворяваннѐх порожнини 
носа. Кортикостероїди. Код АТХ R01A D09. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Мометазону фуроат – синтетичний кортикостероїд длѐ місцевого застосуваннѐ, ѐкий чинить 
виражену протизапальну дія. Локальна протизапальна діѐ мометазону фуроату виѐвлѐютьсѐ при 
дозах, при ѐких не виникаю системних ефектів. 

В основному механізм протизапальної та протиалергічної дії мометазону фуроату пов’ѐзаний з 
його здатністя пригнічувати виділеннѐ медіаторів алергічних реакцій. Мометазону фуроат значно 
зменшую синтез/вивільненнѐ лейкотріюнів із лейкоцитів паціюнтів, ѐкі страждаять на алергічні 
захворяваннѐ. Мометазону фуроат продемонстрував на культурі клітин у 10 разів більшу 
активність, ніж інші стероїди, вклячаячи беклометазону дипропіонат, бетаметазон, гідрокортизон 
та дексаметазон, щодо пригніченнѐ синтезу/вивільненнѐ IL-1, IL-5, IL-6 та TNFα. Він також ю 
потужним інгібітором продукції Th2 цитокінів, IL-4 та IL-5 із лядських CD4+ Т-клітин. Мометазону 
фуроат також у 6 разів активніший, ніж беклометазону дипропіонат та бетаметазон, відносно 
пригніченнѐ продукуваннѐ IL-5. 

У дослідженнѐх із провокаційними тестами з нанесеннѐм антигенів на слизову оболонку носа була 
виѐвлена висока протизапальна активність водного назального спрея мометазону фуроату  ѐк у 
ранній, так і у пізній стадії алергічної реакції. Це було підтверджено зниженнѐм (порівнѐно з 
плацебо) рівнѐ гістаміну та активності еозинофілів, а також зменшеннѐм (порівнѐно з початковим 
рівнем) кількості еозинофілів, нейтрофілів і білків адгезії епітеліальних клітин. 

Виражений клінічний ефект у перші 12 годин застосуваннѐ водного назального спрея мометазону 
фуроату був досѐгнутий у 28 % паціюнтів із сезонним алергічним ринітом. У середньому (50 %) 
полегшеннѐ наставало протѐгом 35,9 години. Окрім цього, мометазону фуроат виѐвив значну 
ефективність у послабленні очних симптомів (почервоніннѐ, сльозотеча, свербіж) у паціюнтів із 
сезонним алергічним ринітом. 

У клінічних дослідженнѐх за участя паціюнтів із назальними поліпами спрей мометазону фуроату 
продемонстрував значну клінічну ефективність щодо знѐттѐ закладеності носа, зменшеннѐ 
розмірів поліпів, відновленнѐ няху порівнѐно з плацебо. 



У клінічних дослідженнѐх за участі паціюнтів віком від 12 років назальний спрей мометазону 
фуроату по 200 мкг двічі на день продемонстрував високу ефективність щодо послабленнѐ 
симптомів риносинуситу порівнѐно з плацебо. Протѐгом 15 днів лікуваннѐ симптоми риносинуситу 
оцінявалисѐ за шкалоя вираженості симптомів (MSS – Major Symptom Score) (біль у ділѐнці 
обличчѐ, відчуттѐ тиску у пазухах, біль при надавляванні, біль у ділѐнці пазух, ринореѐ, стіканнѐ 
слизу по задній стінці глотки та закладеність носа). Ефективність застосуваннѐ амоксициліну по 500 
мг тричі на день значно не відрізнѐласѐ від плацебо щодо послабленнѐ симптомів риносинуситу 
за шкалоя MSS. Протѐгом періоду подальшого спостереженнѐ післѐ завершеннѐ лікуваннѐ 
кількість рецидивів у групі препарату мометазону фуроату була низькоя та порівнѐнноя з групоя 
амоксициліну і плацебо. Тривалість лікуваннѐ гострих риносинуситів понад 15 днів не 
оціняваласѐ. 

Фармакокінетика. 

Біодоступність мометазону фуроату при застосуванні у формі назального спрея становить < 1 % у 
плазмі крові (відповідно до даних, отриманих при використанні чутливого методу, нижнѐ межа 
кількісного визначеннѐ становить 0,25 пг/мл). Суспензіѐ мометазону фуроату дуже слабко 
абсорбуютьсѐ зі шлунково-кишкового тракту, а та невелика кількість, що може проковтнутисѐ та 
абсорбуватисѐ, піддаютьсѐ активному первинному метаболізму ще до екскреції переважно у 
виглѐді метаболітів із жовчя та деѐкоя міроя – з сечея. 

Показаннѐ 

Лікуваннѐ сезонного або цілорічного алергічного риніту у дорослих та дітей віком від 2 років. 
Профілактичне лікуваннѐ алергічного риніту середнього і тѐжкого перебігу рекомендуютьсѐ 
розпочати за 4 тижні до передбачуваного початку сезону пилкуваннѐ. 

Як допоміжний терапевтичний засіб при лікуванні антибіотиками гострих епізодів синуситів у 
дорослих (у тому числі літнього віку) і дітей віком від 12 років. 

Лікуваннѐ симптомів гострого риносинуситу без ознак тѐжкої бактеріальної інфекції у дорослих і 
дітей віком від 12 років. 

Лікуваннѐ назальних поліпів та пов’ѐзаних з ними симптомів, вклячаячи закладеність носа та 
втрату няху, у паціюнтів віком від 18 років. 

Протипоказаннѐ 

Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-ѐкого неактивного компонента 
препарату. 

Препарат не слід застосовувати при наѐвності нелікованої локалізованої інфекції із залученнѐм 
слизової оболонки носової порожнини. 

Через те, що кортикостероїди маять ефект пригніченнѐ загоюннѐ рани, паціюнтам, ѐким 
нещодавно робили операція у носовій порожнині або у ѐких були травми, не можна 
застосовувати назальний кортикостероїд, поки не відбудетьсѐ загоюннѐ. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

При одночасному застосуванні мометазону фуроату з лоратадином не було відзначено жодного 
впливу на концентрація у плазмі крові лоратадину або його головного метаболіту, а мометазону 
фуроат не визначавсѐ у плазмі крові навіть у мінімальній концентрації. Сумісна терапіѐ добре 
переносиласѐ хворими. 

Дані щодо взаюмодії з іншими препаратами не представлені. 

Особливості застосуваннѐ 



Застосуваннѐ препарату дітѐм молодшого віку необхідно проводити за допомогоя дорослих. 

Препарат Форінекс слід застосовувати з обережністя або не застосовувати зовсім хворим з 
активноя або латентноя туберкульозноя інфекціюя респіраторного тракту, а також при 
нелікованій грибковій, бактеріальній, системній вірусній інфекції або при інфекції herpes simplex з 
ураженнѐм очей. 

Післѐ 12-місѐчного лікуваннѐ мометазону фуроатом не виникало ознак атрофії слизової оболонки 
носа; крім того, мометазону фуроат сприѐв нормалізації гістологічної картини слизової оболонки 
носа. Як і впродовж будь-ѐкого довготривалого лікуваннѐ, паціюнтам, ѐкі застосовуять препарат 
протѐгом кількох місѐців і довше, необхідно періодично проходити оглѐд длѐ виѐвленнѐ 
можливих змін слизової оболонки носа. У випадку розвитку локальної грибкової інфекції носа чи 
глотки може потребуватисѐ припиненнѐ терапії препаратом або проведеннѐ відповідного 
лікуваннѐ. Подразненнѐ слизової оболонки носа і глотки, що зберігаютьсѐ протѐгом тривалого 
часу, також може бути показаннѐм до припиненнѐ лікуваннѐ препаратом. 

Хоча препарат контроляю назальні симптоми у більшості паціюнтів, супутню застосуваннѐ 
відповідної додаткової терапії може сприѐти послаблення інших симптомів, зокрема симптомів з 
боку очей. 

При тривалому лікуванні мометазону фуроатом ознак пригніченнѐ функції гіпоталамо-гіпофізарно-
наднирковозалозної системи не спостерігалосѐ. За паціюнтами, ѐкі переходѐть на лікуваннѐ 
назальним спреюм післѐ тривалої терапії кортикостероїдами системної дії, потрібно уважно 
спостерігати. Припиненнѐ прийому кортикостероїдів системної дії у таких хворих може призвести 
до недостатності функції кори надниркових залоз, що може вимагати поновленнѐ терапії 
системними кортикостероїдами і застосуваннѐ іншого відповідного лікуваннѐ. 

Під час переходу від лікуваннѐ кортикостероїдами системної дії на лікуваннѐ препаратом Форінекс 
у деѐких хворих порѐд із полегшеннѐм носових симптомів можуть виникнути симптоми відміни 
кортикостероїдів (наприклад біль у суглобах та/або м'ѐзах, відчуттѐ втоми і депресіѐ). Таких хворих 
необхідно переконати у доцільності продовженнѐ лікуваннѐ спреюм. Зміна терапії може також 
виѐвити алергічні захворяваннѐ (такі ѐк алергічний кон’янктивіт, екзема тощо), що розвинулись 
раніше і маскувалисѐ терапіюя кортикостероїдами системної дії. 

Паціюнти, ѐкі застосовуять кортикостероїди, потенційно можуть мати знижену імунну 
реактивність, і їх необхідно попереджати про підвищений ризик зараженнѐ при контакті з хворими 
на деѐкі інфекційні захворяваннѐ (наприклад вітрѐна віспа, кір), а також про необхідність 
консультації лікарѐ, ѐкщо такий контакт відбувсѐ. 

Потенційний ризик синдрому Кушинга може виникнути при тривалому застосуванні препарату у 
високих дозах. 

Післѐ застосуваннѐ інтраназальних кортикостероїдів дуже рідко повідомлѐлосѐ про випадки 
перфорації носової перегородки або підвищеного внутрішньоочного тиску. 

Під час плацебо-контрольованих клінічних досліджень у дітей, ѐким мометазону фуроат 
застосовували у щоденній дозі 100 мкг протѐгом 1 року, затримки росту не відзначалосѐ. 

Слід попередити паціюнтів про необхідність негайного зверненнѐ до лікарѐ у разі виникненнѐ 
симптомів тѐжкої бактеріальної інфекції, таких ѐк підвищеннѐ температури тіла, сильний 
однобічний біль у ділѐнці обличчѐ або зубний біль, орбітальна або періорбітальна 
припухлість/набрѐк, погіршеннѐ стану післѐ початкового покращаннѐ. 

Препарат містить бензалконія хлорид, що може спричинити бронхоспазм. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Спеціальних досліджень дії препарату у вагітних жінок не проводилосѐ. 



Як і інші кортикостероїди длѐ інтраназального застосуваннѐ, препарат Форінекс можна 
застосовувати вагітним і жінкам, ѐкі годуять груддя, тільки ѐкщо очікувана користь від його 
застосуваннѐ виправдовую потенційний ризик длѐ матері, плода або немовлѐти. Немовлѐт, матері 
ѐких у період вагітності застосовували кортикостероїди, слід ретельно обстежувати на предмет 
можливої гіпофункції надниркових залоз. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 

Невідома. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Перед початком використаннѐ нового флакона препарату слід провести його калібруваннѐ. 
Калібруваннѐ здійсняютьсѐ шлѐхом приблизно 10 натискань дозувального пристроя, при цьому 
встановляютьсѐ стереотипна подача лікарської речовини, при ѐкій з кожним натисканнѐм 
відбуваютьсѐ викид приблизно 100 мг суспензії, що містить 50 мкг мометазону (одна доза). Якщо 
назальний спрей не використовувати протѐгом 14 днів або довше, перед наступним 
застосуваннѐм необхідне повторне виприскуваннѐ шлѐхом 2 натискань, доки не буде 
спостерігатисѐ повна подача. Не проколяйте насадку перед початком застосуваннѐ. 

Перед кожним застосуваннѐм слід енергійно струшувати флакон. 

Якщо насадка забиласѐ, потрібно знѐти пластиковий ковпачок, обережно натискуячи на біле 
кільце, легко знѐти насадку і промити її теплоя проточноя водоя, висушити та встановити на 
місце. Не потрібно намагатисѐ прочистити насадку голкоя або іншим гострим предметом, 
оскільки такі дії пошкодѐть дозатор. 

Регулѐрне очищеннѐ насадки ю дуже важливим. 

Перед кожним застосуваннѐм слід ретельно очистити ніс від слизу. 

Лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту: длѐ дорослих (у тому числі літнього віку) 
і дітей віком від 12 років рекомендована профілактична і терапевтична доза препарату становить 2 
впорскуваннѐ (по 50 мкг кожне) у кожну ніздря 1 раз на добу (загальна добова доза – 200 мкг). 
Післѐ досѐгненнѐ лікувального ефекту длѐ підтримувальної терапії доцільно зменшити дозу до 1 
впорскуваннѐ у кожну ніздря 1 раз на добу (загальна добова доза – 100 мкг). 

Якщо послабленнѐ симптомів захворяваннѐ не вдаютьсѐ досѐгти застосуваннѐм препарату у 
рекомендованій терапевтичній дозі, добову дозу можна збільшити до максимальної: по 4 
впорскуваннѐ у кожну ніздря 1 раз на добу (загальна добова доза – 400 мкг). Післѐ послабленнѐ 
симптомів захворяваннѐ рекомендуютьсѐ зниженнѐ дози. 

Препарат продемонстрував клінічно значущий початок дії протѐгом 12 годин післѐ першого 
застосуваннѐ деѐким паціюнтам із сезонним алергічним ринітом. Однак повну користь від 
лікуваннѐ не можна отримати у перші 48 годин, тому паціюнту необхідно продовжувати регулѐрне 
застосуваннѐ длѐ досѐгненнѐ повного терапевтичного ефекту. 

Длѐ дітей віком 2-11 років рекомендована терапевтична доза становить 1 впорскуваннѐ (50 мкг) у 
кожну ніздря 1 раз на добу (загальна добова доза – 100 мкг). 

Допоміжне лікування гострих епізодів синуситів. Длѐ дорослих (у тому числі літнього віку) і дітей 
віком від 12 років рекомендована терапевтична доза становить 2 впорскуваннѐ (по 50 мкг) у кожну 
ніздря 2 рази на добу (загальна добова доза – 400 мкг). 

Якщо послабленнѐ симптомів захворяваннѐ не вдаютьсѐ досѐгти застосуваннѐм препарату в 
рекомендованій терапевтичній дозі, добову дозу можна збільшити до 4 впорскувань у кожну 
ніздря 2 рази на добу (загальна добова доза – 800 мкг). Післѐ послабленнѐ симптомів 
захворяваннѐ рекомендуютьсѐ зниженнѐ дози. 



Гострий риносинусит. Длѐ дорослих і дітей віком від 12 років рекомендована терапевтична доза 
становить 2 впорскуваннѐ (по 50 мкг) у кожну ніздря 2 рази на добу (загальна добова доза – 400 
мкг). 

Назальні поліпи. Длѐ паціюнтів віком від 18 років (у тому числі літнього віку) рекомендована доза 
становить 2 впорскуваннѐ (по 50 мкг) у кожну ніздря 2 рази на добу (загальна добова доза – 400 
мкг). Післѐ досѐгненнѐ клінічного ефекту рекомендовано зменшити дозу до 2 впорскувань у кожну 
ніздря 1 раз на добу (загальна добова доза – 200 мкг). 

Діти. 

Під час плацебо-контрольованих клінічних досліджень у дітей, ѐким мометазону фуроат 
застосовували у добовій дозі 100 мкг протѐгом року, затримки росту не відзначалосѐ. 

Не досліджувалисѐ безпека та ефективність мометазону фуроату при лікуванні назальних поліпів у 
дітей та підлітків молодше 18 років, симптомів риносинуситу – у дітей віком до 12 років, сезонного 
або цілорічного алергічного риніту – у дітей віком до 2 років. 

Передозуваннѐ 

Оскільки системна біодоступность препарату < 1 % (відповідно до результатів чутливого методу 
нижнѐ межа кількісного визначеннѐ становить 0,25 пг/мл), малоймовірно, що при передозуванні 
будуть потрібні інші заходи, крім наглѐду за станом хворого з наступним застосуваннѐм препарату 
у рекомендованій дозі. 

Інгалѐціѐ або пероральне введеннѐ надмірних доз кортикостероїдів може призвести до 
пригніченнѐ функції гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи. 

Побічні реакції 

Під час клінічних досліджень при сезонному і цілорічному алергічних ринітах відзначалисѐ такі 
небажані ѐвища, пов’ѐзані із застосуваннѐм мометазону фуроату у виглѐді назального спреѐ: 
головний біль (8 %), носові кровотечі (тобто ѐвна кровотеча, а також виділеннѐ кров’ѐнистого 
слизу чи згустків крові) (8 %), фарингіт (4 %), відчуттѐ печіннѐ у носі (2 %), подразненнѐ (2 %) та 
виразкові зміни (1 %) слизової оболонки носа. Розвиток подібних небажаних ѐвищ ю типовим при 
застосуванні будь-ѐкого назального спрея, що містить кортикостероїди. Носові кровотечі 
припинѐлисѐ самі собоя і були помірними, виникали дещо частіше, ніж при застосуванні плацебо 
(5 %), але рідше, ніж при застосуванні інших інтраназальних кортикостероїдів, що досліджувалисѐ 
та застосовувалисѐ ѐк активний контроль (у деѐких із них частота виникненнѐ носових кровотеч 
становила до 15 %). Частота виникненнѐ інших небажаних ѐвищ була порівнѐнноя з такоя при 
застосуванні плацебо. 

У дітей частота розвитку небажаних ѐвищ, у тому числі носових кровотеч (6 %), головного боля (3 
%), відчуттѐ подразненнѐ у носі (2 %) і чханнѐ (2 %), була порівнѐнна з такоя при застосуванні 
плацебо. 

Післѐ інтраназального застосуваннѐ мометазону фуроату іноді може спостерігатисѐ алергічна 
реакціѐ негайного типу (наприклад бронхоспазм, диспное). Дуже рідко виникали анафілактична 
реакціѐ та ангіоневротичний набрѐк. 

Повідомлѐлосѐ про поодинокі випадки розладів смаку та няху. 

При застосуванні назального спрея мометазону фуроату ѐк допоміжного засобу у лікуванні 
гострих епізодів синуситів відзначалисѐ такі небажані ѐвища, частота виникненнѐ ѐких була 
порівнѐнноя з такоя при застосуванні плацебо: головний біль (2 %), фарингіт (1 %), відчуттѐ 
печіннѐ в носі (1 %) і подразненнѐ слизової оболонки носа (1 %). Носові кровотечі були помірно 
виражені, і частота їх виникненнѐ при застосуванні спрея мометазону фуроату також була 
порівнѐнноя з частотоя носових кровотеч при застосуванні плацебо (5 % та 4 % відповідно). 



У паціюнтів із назальними поліпами, гострим риносинуситом при застосуванні спрея мометазону 
фуроату загальна кількість наведених вище небажаних ѐвищ була порівнѐнноя з такоя при 
застосуванні плацебо та подібна до кількості, що спостерігаласѐ у паціюнтів з алергічним ринітом. 

Виникненнѐ інфекції верхніх дихальних шлѐхів спостерігалосѐ у 1% паціюнтів, що застосовували 
мометазону фуроат длѐ лікуваннѐ назальних поліпів, що було порівнѐнним з групоя плацебо. 

Дуже рідко при інтраназальному застосуванні кортикостероїдів відзначалисѐ випадки перфорації 
носової перегородки чи підвищеннѐ внутрішньоочного тиску. 

Про рідкісні випадки глаукоми та/або катаракти повідомлѐлосѐ при застосуванні інтраназальних 
кортикостероїдів. 

Термін придатності 

2 роки. 

Не застосовувати препарат післѐ закінченнѐ терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному длѐ дітей місці. 

Упаковка 

По 140 доз у флаконі. По 1 флакону у пачці (виробництво з пакуваннѐ in bulk фірми-виробника 
Апотекс Інк., Канада). 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

ПАТ «Фармак». 

Місцезнаходженнѐ виробника та адреса місцѐ провадженнѐ його діѐльності 

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ФОРИНЕКС 

(FОRINEX) 

Состав 

действующее вещество: 1 доза (100 мг) спреѐ содержит мометазона фуроата 
(микронизированного) 50 мкг; 

вспомогательные вещества: бензалкониѐ хлорида раствор; кислота лимоннаѐ, моногидрат; 
глицерин; натриѐ карбоксиметилцеллялоза-целлялоза микрокристаллическаѐ; полисорбат 80; 
натриѐ цитрат; вода очищеннаѐ. 

Лекарственная форма. Спрей назальный, суспензиѐ. 



Основные физико-химические свойства: суспензиѐ белого цвета. 

Фармакотерапевтическая группа. 

Противоотечные и другие препараты длѐ местного применениѐ при заболеваниѐх полости носа. 
Кортикостероиды. Код АТХ R01A D09. 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Мометазона фуроат – синтетический кортикостероид длѐ местного применениѐ, который 
оказывает выраженное противовоспалительное действие. Локальное противовоспалительное 
действие мометазона фуроата проѐвлѐетсѐ при дозах, при которых не возникает системных 
эффектов. 

В основном механизм противовоспалительного и противоаллергического действиѐ мометазона 
фуроата свѐзан с его способностья угнетать выделение медиаторов аллергических реакций. 
Мометазона фуроат значительно уменьшает синтез/высвобождение лейкотриенов из лейкоцитов 
пациентов, которые страдаят аллергическими заболеваниѐми. Мометазона фуроат 
продемонстрировал на культуре клеток в 10 раз большуя активность, чем другие стероиды, 
вклячаѐ беклометазона дипропионат, бетаметазон, гидрокортизон и дексаметазон, в отношении 
угнетениѐ синтеза/высвобождениѐ IL-1, IL-5, IL-6 и TNFα. Он также ѐвлѐетсѐ мощным ингибитором 
продукции Th2 цитокинов, IL-4 и IL-5 из человеческих CD4+ Т-клеток. Мометазона фуроат также в 6 
раз активнее, чем беклометазона дипропионат и бетаметазон, в отношении угнетениѐ 
продуцированиѐ IL-5. 

В исследованиѐх с провокационными тестами с нанесением антигенов на слизистуя оболочку 
носа была выѐвлена высокаѐ противовоспалительнаѐ активность водного назального спреѐ 
мометазона фуроата как в ранней, так и в поздней стадии аллергической реакции. Это было 
подтверждено снижением (по сравнения с плацебо) уровнѐ гистамина и активности 
эозинофилов, а также уменьшением (по сравнения с начальным уровнем) количества 
эозинофилов, нейтрофилов и белков адгезии эпителиальных клеток. 

Выраженный клинический эффект в первые 12 часов применениѐ водного назального спреѐ 
мометазона фуроата был достигнут у 28 % пациентов с сезонным аллергическим ринитом. В 
среднем (50 %) облегчение наступало в течение 35,9 часа. Кроме этого, мометазона фуроат 
проѐвил значительнуя эффективность в ослаблении глазных симптомов (покраснение, 
слезотечение, зуд) у пациентов с сезонным аллергическим ринитом. 

В клинических исследованиѐх с участием пациентов с назальными полипами спрей мометазона 
фуроата продемонстрировал значительнуя клиническуя эффективность в отношении снѐтиѐ 
заложенности носа, уменьшениѐ размеров полипов, возобновлениѐ обонѐниѐ по сравнения с 
плацебо. 

В клинических исследованиѐх с участием пациентов старше 12 лет назальный спрей мометазона 
фуроата по 200 мкг дважды в день продемонстрировал высокуя эффективность относительно 
ослаблениѐ симптомов риносинусита по сравнения с плацебо. В течение 15 дней лечениѐ 
симптомы риносинусита оценивались по шкале выраженности симптомов (MSS – Major Symptom 
Score) (боль в области лица, ощущение давлениѐ в пазухах, боль при надавливании, боль в 
области пазух, ринореѐ, стекание слизи по задней стенке глотки и заложенность носа). 
Эффективность применениѐ амоксициллина по 500 мг трижды в день значительно не отличалась 
от плацебо в отношении ослаблениѐ симптомов риносинусита по шкале MSS. В течение периода 
дальнейшего наблядениѐ после завершениѐ лечениѐ количество рецидивов в группе препарата 
мометазона фуроата была низкой и сравнимой с группой амоксициллина и плацебо. 
Длительность лечениѐ острых риносинуситов более 15 дней не оценивалась. 

Фармакокинетика. 



Биодоступность мометазона фуроата при применении в форме назального спреѐ составлѐет < 1 % 
в плазме крови (согласно данным, полученным при использовании чувствительного метода, 
нижнѐѐ граница количественного определениѐ составлѐет 0,25 пг/мл). Суспензиѐ мометазона 
фуроата очень слабо абсорбируетсѐ из желудочно-кишечного тракта, а то небольшое количество, 
которое может проглатыватьсѐ и абсорбироватьсѐ, поддаетсѐ активному первичному 
метаболизму еще до экскреции преимущественно в виде метаболитов с желчья и в некоторой 
мере – с мочой. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Лечение сезонного или круглогодичного аллергического ринита у взрослых и детей старше 2 лет. 
Профилактическое лечение аллергического ринита среднего и тѐжелого течениѐ рекомендуетсѐ 
начинать за 4 недели до предполагаемого начала сезона пылениѐ. 

Как вспомогательное терапевтическое средство при лечении антибиотиками острых эпизодов 
синуситов у взрослых (в том числе пожилого возраста) и детей старше 12 лет. 

Лечение симптомов острого риносинусита без признаков тѐжелой бактериальной инфекции у 
взрослых и детей старше 12 лет. 

Лечение назальных полипов и свѐзанных с ними симптомов, вклячаѐ заложенность носа и потеря 
обонѐниѐ, у пациентов старше 18 лет. 

Противопоказаниѐ 

Повышеннаѐ чувствительность к активному веществу или к лябому неактивному компоненту 
препарата. 

Препарат не следует применѐть при наличии нелеченой локализованной инфекции с 
вовлечением слизистой оболочки носовой полости. 

В свѐзи с тем, что кортикостероиды обладаят эффектом угнетениѐ заживлениѐ раны, пациентам, 
которым недавно делали операция в носовой полости или у которых были травмы, нельзѐ 
применѐть назальный кортикостероид, пока не произойдет заживление. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

При одновременном применении мометазона фуроата с лоратадином не было отмечено 
никакого влиѐниѐ на концентрация в плазме крови лоратадина или его главного метаболита, а 
мометазона фуроат не определѐлсѐ в плазме крови даже в минимальной концентрации. 
Совместнаѐ терапиѐ хорошо переносилась больными. 

Данные в отношении взаимодействиѐ с другими препаратами не представлены. 

Особенности применениѐ 

Применение препарата детѐм младшего возраста необходимо проводить с помощья взрослых. 

Препарат Форинекс следует применѐть с осторожностья или не применѐть совсем больным с 
активной или латентной туберкулезной инфекцией респираторного тракта, а также при нелеченой 
грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или при инфекции herpes simplex с 
поражением глаз. 

После 12-месѐчного лечениѐ мометазона фуроатом не возникало признаков атрофии слизистой 
оболочки носа; кроме того, мометазона фуроат способствовал нормализации гистологической 
картины слизистой оболочки носа. Как и в течение лябого длительного лечениѐ, пациентам, 
которые применѐят препарат в течение нескольких месѐцев и дольше, необходимо 
периодически проходить осмотр длѐ выѐвлениѐ возможных изменений слизистой оболочки носа. 



В случае развитиѐ локальной грибковой инфекции носа или глотки может потребоватьсѐ 
прекращение терапии препаратом или проведение соответствуящего лечениѐ. Раздражение 
слизистой оболочки носа и глотки, которое сохранѐетсѐ в течение длительного времени, также 
может быть показанием к прекращения лечениѐ препаратом. 

Хотѐ препарат контролирует назальные симптомы у большинства пациентов, сопутствуящее 
применение соответствуящей дополнительной терапии может способствовать ослабления 
других симптомов, в частности симптомов со стороны глаз. 

При длительном лечении мометазона фуроатом признаков угнетениѐ функции гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы не наблядалось. За пациентами, которые переходѐт на 
лечение назальным спреем после длительной терапии кортикостероидами системного действиѐ, 
необходимо внимательно наблядать. Прекращение приема кортикостероидов системного 
действиѐ у таких больных может привести к недостаточности функции коры надпочечников, что 
может требовать возобновлениѐ терапии системными кортикостероидами и применениѐ другого 
соответствуящего лечениѐ. 

Во времѐ перехода от лечениѐ кортикостероидами системного действиѐ на лечение препаратом 
Форинекс у некоторых больных вместе с облегчением носовых симптомов могут возникнуть 
симптомы отмены кортикостероидов (например боль в суставах и/или мышцах, чувство усталости 
и депрессиѐ). Таких больных необходимо убедить в целесообразности продолжениѐ лечениѐ 
спреем. Изменение терапии может также выѐвить аллергические заболеваниѐ (такие как 
аллергический конъянктивит, экзема), которые развились ранее и маскировались терапией 
кортикостероидами системного действиѐ. 

Пациенты, которые применѐят кортикостероиды, потенциально могут иметь сниженнуя 
иммуннуя реактивность, и их необходимо предупреждать о повышенном риске заражениѐ при 
контакте с больными некоторыми инфекционными заболеваниѐми (например ветрѐнаѐ оспа, 
корь), а также про необходимость консультации врача, если такой контакт произошел. 

Потенциальный риск синдрома Кушинга может возникнуть при длительном применении 
препаратов в высоких дозах. 

После применениѐ интраназальных кортикостероидов очень редко сообщалось о случаѐх 
перфорации носовой перегородки или повышенного внутриглазного давлениѐ. 

Во времѐ плацебо-контролируемых клинических исследований у детей, которым мометазона 
фуроат применѐли в ежедневной дозе 100 мкг в течение 1 года, задержки роста не отмечалось. 

Следует предупредить пациентов о необходимости немедленного обращениѐ к врачу в случае 
возникновениѐ симптомов тѐжелой бактериальной инфекции, таких как повышение температуры 
тела, сильнаѐ одностороннѐѐ боль в области лица или зубнаѐ боль, орбитальнаѐ или 
периорбитальнаѐ припухлость/отек, ухудшение состоѐниѐ после изначального улучшениѐ. 

Препарат содержит бензалкониѐ хлорид, что может вызвать бронхоспазм. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Специальных исследований действиѐ препарата у беременных женщин не проводилось. 

Как и другие кортикостероиды длѐ интраназального применениѐ, препарат Форинекс можно 
применѐть беременным и женщинам, кормѐщим грудья, только если ожидаемаѐ польза от его 
применениѐ оправдывает потенциальный риск длѐ матери, плода или младенца. Младенцев, 
матери которых в период беременности применѐли кортикостероиды, следует тщательно 
обследовать на предмет возможной гипофункции надпочечников. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Неизвестна. 



Способ применения и дозы. 

Перед началом использованиѐ нового флакона препарата следует провести его калибровку. 
Калибровка осуществлѐетсѐ путем приблизительно 10 нажатий дозируящего устройства, при этом 
устанавливаетсѐ стереотипнаѐ подача лекарственного вещества, при котором с каждым нажатием 
происходит выброс приблизительно 100 мг суспензии, содержащей 50 мкг мометазона (одна 
доза). Если назальный спрей не использовали в течение 14 дней или дольше, перед следуящим 
применением необходимо повторное выпрыскивание путем 2 нажатий, до тех пор, пока не будет 
наблядатьсѐ полнаѐ подача. Не прокалывайте насадку перед началом применениѐ. 

Перед каждым применением следует энергично встрѐхивать флакон. 

Если насадка забилась, необходимо снѐть пластиковый колпачок, осторожно нажимаѐ на белое 
кольцо, легко снѐть насадку и промыть ее теплой проточной водой, высушить и установить на 
место. Не нужно пытатьсѐ прочистить насадку иглой или другим острым предметом, поскольку 
такие действиѐ повредѐт дозатор. 

Регулѐрное очищение насадки ѐвлѐетсѐ очень важным. 

Перед каждым применением следует тщательно очистить нос от слизи. 

Лечение сезонного или круглогодичного аллергического ринита: длѐ взрослых (в том числе 
пожилого возраста) и детей старше 12 лет рекомендованнаѐ профилактическаѐ и терапевтическаѐ 
доза препарата составлѐет 2 впрыскиваниѐ (по 50 мкг каждое) в каждуя ноздря 1 раз в сутки 
(общаѐ суточнаѐ доза – 200 мкг). После достижениѐ лечебного эффекта длѐ поддерживаящей 
терапии целесообразно уменьшить дозу до 1 впрыскиваниѐ в каждуя ноздря 1 раз в сутки (общаѐ 
суточнаѐ доза – 100 мкг). 

Если ослаблениѐ симптомов заболеваниѐ не удаетсѐ достичь применением препарата в 
рекомендованной терапевтической дозе, суточнуя дозу можно увеличить до максимальной: по 4 
впрыскиваниѐ в каждуя ноздря 1 раз в сутки (общаѐ суточнаѐ доза – 400 мкг). После ослаблениѐ 
симптомов заболеваниѐ рекомендуетсѐ снижение дозы. 

Препарат продемонстрировал клинически значимое начало действиѐ в течение 12 часов после 
первого применениѐ некоторым пациентам с сезонным аллергическим ринитом. Однако полнуя 
пользу от лечениѐ нельзѐ получить в первые 48 часов, поэтому пациенту необходимо продолжать 
регулѐрное применение длѐ достижениѐ полного терапевтического эффекта. 

Длѐ детей 2-11 лет рекомендованнаѐ терапевтическаѐ доза составлѐет 1 впрыскивание (50 мкг) в 
каждуя ноздря 1 раз в сутки (общаѐ суточнаѐ доза – 100 мкг). 

Вспомогательное лечение острых эпизодов синуситов. Длѐ взрослых (в том числе пожилого 
возраста) и детей старше 12 лет рекомендованнаѐ терапевтическаѐ доза составлѐет 2 
впрыскиваниѐ (по 50 мкг) в каждуя ноздря 2 раза в сутки (общаѐ суточнаѐ доза – 400 мкг). 

Если ослаблениѐ симптомов заболеваниѐ не удаетсѐ достичь применением препарата в 
рекомендованной терапевтической дозе, суточнуя дозу можно увеличить до 4 впрыскиваний в 
каждуя ноздря 2 раза в сутки (общаѐ суточнаѐ доза – 800 мкг). После ослаблениѐ симптомов 
заболеваниѐ рекомендуетсѐ снижение дозы. 

Острый риносинусит. Длѐ взрослых и детей старше 12 лет рекомендованнаѐ терапевтическаѐ 
доза составлѐет 2 впрыскиваниѐ (по 50 мкг) в каждуя ноздря 2 раза в сутки (общаѐ суточнаѐ доза 
– 400 мкг). 

Назальные полипы. Длѐ пациентов старше 18 лет (в том числе пожилого возраста) 
рекомендованнаѐ доза составлѐет 2 впрыскиваниѐ (по 50 мкг) в каждуя ноздря 2 раза в сутки 
(общаѐ суточнаѐ доза – 400 мкг). После достижениѐ клинического эффекта рекомендовано 
уменьшить дозу до 2 впрыскиваний в каждуя ноздря 1 раз в сутки (общаѐ суточнаѐ доза – 200 
мкг). 



Дети. 

Во времѐ плацебо-контролируемых клинических исследований у детей, которым мометазона 
фуроат применѐли в суточной дозе 100 мкг в течение года, задержки роста не отмечалось. 

Не исследовались безопасность и эффективность мометазона фуроата при лечении назальных 
полипов у детей и подростков младше 18 лет, симптомов риносинусита – у детей до 12 лет, 
сезонного или круглогодичного аллергического ринита – у детей до 2 лет. 

Передозировка 

Так как системнаѐ биодоступность препарата < 1 % (согласно результатам чувствительного метода 
нижнѐѐ граница количественного определениѐ составлѐет 0,25 пг/мл), маловероѐтно, что при 
передозировке будут необходимы другие меры, кроме наблядениѐ за состоѐнием больного с 
последуящим применением препарата в рекомендованной дозе. 

Ингалѐциѐ или пероральное введение чрезмерных доз кортикостероидов может привести к 
угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

Побочные реакции 

Во времѐ клинических исследований при сезонном и круглогодичном аллергических ринитах 
отмечались такие нежелательные ѐвлениѐ, свѐзанные с применением препарата мометазона 
фуроата в виде назального спреѐ: головнаѐ боль (8 %), носовые кровотечениѐ (т. е. ѐвное 
кровотечение, а также выделение кровѐнистой слизи или сгустков крови) (8 %), фарингит (4 %), 
ощущение жжениѐ в носу (2 %), раздражение (2 %) и ѐзвенные изменениѐ (1 %) слизистой 
оболочки носа. Развитие подобных нежелательных ѐвлений типично при применении лябого 
назального спреѐ, содержащего кортикостероиды. Носовые кровотечениѐ прекращались сами 
собой и были умеренными, возникали несколько чаще, чем при применении плацебо (5 %), но 
реже, чем при применении других интраназальных кортикостероидов, которые исследовались и 
применѐлись как активный контроль (у некоторых из них частота возникновениѐ носовых 
кровотечений составлѐла до 15 %). Частота возникновениѐ других нежелательных ѐвлений была 
сопоставимой с таковой при применении плацебо. 

У детей частота развитиѐ нежелательных ѐвлений, в том числе носовых кровотечений (6 %), 
головной боли (3 %), ощущениѐ раздражениѐ в носу (2 %) и чиханиѐ (2 %), была сравнима с 
таковой при применении плацебо. 

После интраназального применениѐ мометазона фуроата иногда может наблядатьсѐ 
аллергическаѐ реакциѐ немедленного типа (например бронхоспазм, диспноэ). Очень редко 
возникали анафилактическаѐ реакциѐ и ангионевротический отек. 

Сообщалось о единичных случаѐх расстройств вкуса и обонѐниѐ. 

При применении назального спреѐ мометазона фуроата как вспомогательного средства в лечении 
острых эпизодов синуситов отмечались такие нежелательные ѐвлениѐ, частота возникновениѐ 
которых сравнима с таковой при применении плацебо: головнаѐ боль (2 %), фарингит (1 %), 
ощущение жжениѐ в носу (1 %) и раздражение слизистой оболочки носа (1 %). Носовые 
кровотечениѐ были умеренно выражены, и частота их возникновениѐ при применении спреѐ 
мометазона фуроата также сравнима с частотой носовых кровотечений при применении плацебо 
(5 % и 4 % соответственно). 

У пациентов с назальными полипами, острым риносинуситом при применении спреѐ мометазона 
фуроата общее количество приведенных выше нежелательных ѐвлений было сравнимо с таковым 
при применении плацебо и подобно количеству, которое наблядалось у пациентов с 
аллергическим ринитом. 



Возникновение инфекции верхних дыхательных путей наблядалось у 1% пациентов, которые 
применѐли мометазона фуроат длѐ лечениѐ назальных полипов, что было сравнимо с группой 
плацебо. 

Очень редко при интраназальном применении кортикостероидов отмечались случаи перфорации 
носовой перегородки или повышениѐ внутриглазного давлениѐ. 

О редких случаѐх глаукомы и/или катаракты сообщалось при использовании интраназальных 
кортикостероидов. 

Срок годности 

2 года. 

Не применѐть препарат после окончаниѐ срока годности, указанного на упаковке. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Не замораживать. 

Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Упаковка 

По 140 доз во флаконе. По 1 флакону в пачке (производство из упаковки in bulk фирмы-
производителѐ Апотекс Инк., Канада). 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

ПАО «Фармак». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74. 

 


