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Bipacksedel: Information till användaren 

 

BECONASE 50 mikrog/dos nässpray, suspension 

 
beklometasondipropionat 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 

information som är viktig för dig. 
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din 
läkare eller apotekspersonal.  
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. 
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. 
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 veckor. 
 
I denna bipacksedel finns information om följande : 
1. Vad Beconase nässpray är och vad det används för 
2. Vad du behöver veta innan du använder Beconase nässpray 
3. Hur du använder Beconase nässpray 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Beconase nässpray ska förvaras 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 
 
 

1. Vad Beconase nässpray är och vad det används för 
 

Verkningsmekanismen hos beklometasondipropionat, det aktiva innehållsämnet i Beconase, baseras på en 
lekande effekt vid inflammation i nässlemhinnan. 
 
Beconase är avsett för behandling av sådan återkommande säsongartad snuva, inklusive hösnuva, som läkare 
tidigare har konstaterat vara allergisk. 
 
 

2. Vad du behöver veta innan du använder Beconase nässpray 
 

Använd inte Beconase nässpray 
- om du är allergisk mot beklometasondipropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel 

(anges i avsnitt 6). 

 

Varningar och försiktighet 
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Beconase nässpray. 
- om du har inflammation i näsan eller bihålor eller om du nyligen har fått steroidbehandling som 

injektion eller tabletter, kontakta läkare före användning av Beconase nässpray. 
- patienter med sårbildning i nässlemhinnan, patienter som genomgått näsoperationen och patienter med 

skador i näsan skall medicinera under läkarens uppsikt. 
- om du är gravid eller planerar att skaffa barn 
- om du ammar. 
 
Kontakta din läkare om du märker dimsyn eller andra synproblem. 
 
Behandlingsresultaten blir bättre, om du börjar ta läkemedlet några dagar före förmodad början av symtom. 
Beconase nässpray ar avsett till regelbunden behandling och full effekt erhålls först efter några dagars 
användning. 
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Under perioder med riklig pollenförekomst kan du behöva kompletterande behandling, i synnerhet för att 
kupera ögonsymtom. Rådgör din läkare om kompletterande medicinering. 
 

Andra läkemedel och Beconase nässpray 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra 
läkemedel. 
 
Vissa läkemedel kan öka effekterna av Beconase nässpray och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om 
du tar dessa läkemedel (t ex vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat). 
 

Graviditet, amning och fertilitet 
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller 
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 
Använd inte Beconase nässpray under graviditet eller amning utan ordination av läkare. 
 

 

3. Hur du använder Beconase nässpray 
 
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Använd inte högre doser 
än rekommenderat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 
 
Vanlig dos för vuxna (över 18-åringar): 
 
Beconase sprayas in i näsborrar, 1 - 2 sprayningar (50-100 mikrogram) i vardera näsborren två gånger 
dagligen.   
 
Maximal dosen är 400 mikrog (8 sprayningar) per dygn.   
 
Om ingen märkbar symtom lindring inträder inom 3 veckor, kontakta din läkare. 
 
Preparatet bör inte användas kontinuerligt längre än 3 månader utan läkarens ordination. 
 
Till yngre än 18 år endast enligt läkares föreskrift. 
 
Bruksanvisning för denna nässpray finns i slutet av detta avsnitt. 
 
Om du har använt för stor mängd av Beconase nässpray 
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta 
läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.  
 

Om du har glömt att använda Beconase nässpray 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 
Om du har glömt at ta Beconase, fortsätt på sedvanligt sätt vid nästa doseringstillfälle. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 

BRUKSANVISNING FÖR NÄSSPRAY 
 
Innan du använder din spray, studera denna instruktion noggrant och följ givna råd och anvisningar. 
 
Snyt näsan försiktigt. 
 
1. Skaka flaskan och avlägsna den genomskinliga plasthatten från flaskan. 
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2. Håll sprayflaskan som på bilden: låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var 
sin sida om flaskans spets. Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa den runda‘kragen’ 
nedåt mot tummen. Före första användningstillfället bör man pumpa några gånger, så att en 

jämn dusch erhålles. Denna laddningseffekt kvarstår 1 dygn.  Om längre tid förflyter måste 

pumpen återladdas med 1 pumpning. 
 
3. Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren. För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en 

gång. Andas samtidigt lätt in genom näsborren. Andas därefter ut genom näsan. Upprepa proceduren i 
andra näsborren. 

 

      
 

 

Rengöring 
Avlägsna den genomskinliga plasthatten från flaskan, tryck försiktigt upp den runda ‘kragen’, så att flaskans 
spets frigöres. Spola näsapplikatorn och plasthatten under rinnande kallt vatten. Torka och återsätt delarna. 
 
 

4. Eventuella biverkningar 
 
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.  
Vid normal användning framkallar Beconase i allmänhet inga biverkningar.   
 
Upphör med användningen av läkemedlet och ta kontakt med läkaren: 

 om du får en allergisk reaktion, såsom utslag och klåda, andningssvårigheter, svårigheter att svälja 
eller svullna läppar, tunga, hals eller ansikte 

 om din syn förändras. Dessa ögonproblem förekommit hos patienter som i flere år använt 
kortikosteroider i höga doser. 

 om du har små hål (perforationer) i näsans mellanvägg. 
 
Vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 100) 
- obehaglig smak eller lukt 
- näsblödningar 
- irritation och torrhet i näsan och svalg. 
 
Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av 10 000) 
- överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, nässelutslag, klåda, hudrodnad, svullnad av ansikte, 

läppar, svalg och runt ögonen, anafylaxi/anafylaktiska reaktioner, bronkokonstriktion (bronkospasm). 
- ökat tryck i ögat (glaukom) 
- starr 
- dimsyn 
- små hål (perforationer) i näsans septum. 

 

Rapportering av biverkningar 
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte 
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att 
rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. 
 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret 
PB 55 
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5. Hur Beconase nässpray ska förvaras  
 
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Förvara Beconase i rumstemperatur (15 – 25 °C). 
 
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (Anv. senast). Utgångsdatumet är den sista dagen i 
angiven månad. 
 
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar 
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 

Innehållsdeklaration 
- Den aktiva substansen är beklometasondipropionat som en dos har 50 mikrog. 
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, vattenfri glukos, 

bensalkoniumklorid, fenetanol, polysorbat 80, renat vatten. 
 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
Beconase är en näspray i en vit plastik flaska som är försedd med dospump. 
Läkemedlet finns i förpackningsstorlekarna 200 och 100 doser. Eventuellt kommer inte alla 
förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

 
Innehavare av godkännande för försäljning  
GlaxoSmithKline Oy,  
PB 24 
02231 Esbo 

 
Tillverkare 
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Spanien eller 
GlaxoSmithKline, Barnard Castle, Storbritannien 

 

 

Denna bipacksedel ändrades senast 16.11.2017 
 
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för 
försäljning 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy 
PB 24 
tel: 0800 77 40 80 
e-post: scanda.consumer-relations@gsk.com 
 
Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2017 GSK-koncernen eller dess licensgivare. 
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