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Асманекс® (мометазона фуроат) – протиастматичний засіб, який застосо-
вують інгаляційно. Глюкокортикоїд. 
Показання.  Бронхіальна астма будь-якого ступеня тяжкості, в тому числі 
гормонозалежна (пацієнти, які застосовують системні або інгаляційні корти-
костероїди) і гормононезалежна (пацієнти, які не досягли достатнього контр-
олю над хворобою, використовуючи інші схеми лікування без застосування 

глюкокортикостероїдів). Симптоматичне лікування хронічних обструктивних 
захворювань легенів середнього та тяжкого ступеня. 
Протипоказання. Підвищена чутливість до мометазону фуроату або білків 
молока, які містяться в допоміжній речовині – лактозі. 
Побічні реакції. Найпоширеніші побічні реакції – кандидоз порожнини рота, 
фарингіт, дисфонія та головний біль. Також під час клінічних досліджень зазви-

чай спостерігалися наступні побічні реакції: інфекція верхніх дихальних шляхів, 
дисменорея, біль у м’язах та кістках, біль у спині. Рідко може спостерігатися су-
хість у роті та горлі, диспепсія, збільшення ваги та серцебиття. 
Особливості застосування*. Асманекс® не призначений  для швидкого купі-
рування бронхоспазму. Слід попередити пацієнта, щоб він мав наготові швид-
кодіючий інгаляційний бронхолітик для застосування у разі необхідності.

(мометазона фуроат, порошковий інгалятор)
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лікування хронічних обстру
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