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NICORETTE Spray do stosowania w jamie ustnej 150 dawek
 

Cena: 57,75 PLN

Opis słownikowy

Producent MCNEIL AB

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

NICORETTE Spray do stosowania w jamie ustnej 150 dawek

Nowy NICORETTE® Spray działa błyskawicznie i gasi chęć zapalenia już po 60 sekundach.

NICORETTE® Spray zawiera 150 dawek.

1 dawka zastępuje 1 papierosa, czyli pełne opakowanie zastępuje 150 papierosów!

 

Wskazania 

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu
nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.
W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

 

Działanie 

NICORETTE® Spray jest to lek pomagający rzucić palenie papierosów osobom, które chcą zerwać z nałogiem.
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NICORETTE® Spray łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie
się dostarczać do organizmu nikotyny z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć zwanych objawami odstawiennymi.
Dzięki stosowaniu leku NICORETTE® Spray można zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich nasilenie oraz
zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa. Jest tak dlatego, że kontynuuje się dostarczanie niewielkiej ilości nikotyny do organizmu
przez krótki czas.

Lek NICORETTE® Spray nie zawiera substancji smolistych, tlenku węgla i innych toksyn występujących w dymie tytoniowym.

 

Ważne 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. 

Nie stosować u osób, które nigdy nie paliły.

 

Sposób użycia 

W momencie pojawienia się głodu nikotynowego, użyj 1 lub 2 dawki NICORETTE® Spray.

Za pierwszym razem zastosuj 1 dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli konieczne
są dwie dawki, następnym razem można stosować od razu 2 kolejne dawki.

Skierować wylot pompki w stronę otwartej jamy ustnej, trzymając możliwie najbliżej ust.

Nacisnąć mocno górną część dozownika i rozpylić jedną dawkę do jamy ustnej, starają się ominąć wargi. Aby aerozol nie dostał się
do gardła, podczas rozpylania nie należy wdychać powietrza.

Aby uzyskać optymalne wyniki leczenia, przez kilka sekund po rozpyleniu nie należy przełykać.

 

Tydzień 1-6 

1 lub 2 dawki w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Większość palących potrzebuje powtarzać dawkowanie
co 30 min-1 godz.

 

Tydzień 7-9

Należy zmniejszać ilość dawek, aby w 9 tyg. stosować połowę dawek z I etapu

 

Tydzień 10-12

Należy zmniejszać ilość dawek, aby w 12 tyg. stosować nie więcej niż 4 dawki. Przy 2-4 dawkach należy zaprzestać
stosowania aerozolu.

Maksymalna ilość to 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki w ciągu godziny. Maksymalna dawka dobowa to 64 dawki w ciągu 16 godzin.

Podczas stosowania NICORETTE® Spray należy całkowicie zaprzestać palenia.
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Skład 

Jedna dawka dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny.

Odświeżający miętowy smak
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