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NIQUITIN 2 mg 72 pastylki do ssania o smaku miętowym
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNIQUITIN 2mg x 72 past. miętowePastylki do ssania NiQuitin są preparatem ułatwiającym odzwyczajenie się od palenia
tytoniu. Zawierają kompleks nikotyny z żywicą, z którego nikotyna powoli się uwalnia i wchłania do organizmu. Dzięki temu NiQuitin
łagodzi objawy odstawienia.Pastylki do ssania NiQuitin wskazane są do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w
tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, pastylki do
ssania NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia.DziałanieNikotyna wiąże się z białkami
osocza w małym stopniu (4,9-20%). Nikotyna jest metabolizowana przede wszystkim w wątrobie oraz w płucach i nerkach do licznych
metabolitów, z których głównymi są kotynina i N-tlenek kotyniny. Kotynina ma okres półtrwania 15-20 h i jej stężenia we krwi są
10-krotnie większe niż stężenia nikotyny. Okres półtrwania w fazie eliminacji nikotyny wynosi około 2 h. Nikotyna i jej metabolity są
wydalane prawie wyłącznie z moczem.Sposób użyciaPreparat NiQuitin Pastylki 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają
pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut od przebudzenia.W trakcie kuracji należy przestrzegać poniższego schematu
obejmującego stopniowe obniżanie dawkowania:Stopień I Stopień II Stopień IIITydzień 1 do 6 Tydzień 7 do 9 Tydzień 10 do 12 Aby móc
powstrzymać się od palenia przez następne 12 tygodni: stosować 1-2 pastylki dziennie tylko w przypadkach silnej ochoty na
zapaleniepoczątkowy okres kuracji okres kuracji z obniżeniem dawkowania okres kuracji z obniżeniem dawkowania1 pastylka do ssania
co 1-2 godziny 1 pastylka do ssania co 2-4 godziny 1 pastylka do ssania co 4-8 godzinDzięki zmniejszaniu dawkowania organizm
stopniowo odzwyczaja się od nikotyny. Dlatego aby uzyskać dobry wynik leczenia należy zastosować pełną, trójstopniową
kurację.Podczas pierwszych 6 tygodni terapii (stopień I) zalecane jest przyjmowanie co najmniej 9 pastylek dziennie. Nie należy
jednorazowo ssać więcej niż 1 pastylki. Dawka dzienna nie powinna przekraczać 15 pastylek.Preparatu NiQuitin nie powinno się
stosować dłużej niż przez 24 tygodnie. Przedłużenie leczenia ponad ten okres wymaga konsultacji z lekarzem.Sposób podawaniaJedną
pastylkę należy umieścić w ustach i od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony na drugą aż do całkowitego rozpuszczenia
(około 20-30 minut). Pastylek nie należy żuć ani połykać w całości. Podczas ssania pastylki nie należy jeść ani pić.W przypadku
wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.WażneNadwrażliwość na nikotynę lub pozostałe
składniki preparatu. Dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz osoby niepalące. Fenyloketonuria. Osoby z niestabilną lub nasilającą się
dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala lub ciężkimi zaburzeniami rytmu serca. Osoby po niedawno przebytym zawale mięśnia
sercowego lub udarze naczyniowym mózgu. reparat należy stosować ostrożnie w przypadkach: niekontrolowanego nadciśnienia
tętniczego; choroby wrzodowej żołądka lub ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby; guza chromochłonnego nadnerczy,
nadczynności tarczycy, cukrzycy; schorzeń układu sercowo-naczyniowego (np. stabilna dławica piersiowa, niewydolność serca,

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/niquitin-2-mg-72-pastylki-do-ssania-o-smaku-mietowym.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

zaburzenia krążenia mózgowego, schorzenia przebiegające ze skurczem naczyń, ciężkie schorzenia naczyń obwodowych). Połknięcie
preparatu może spowodować nasilenie objawów u osób z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem jamy ustnej lub gardła, zapaleniem
żołądka lub wrzodem trawiennym. Nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią.Skład1 pastylka zawiera 2 mg nikotyny (Nicotinum)
oraz substancje pomocnicze: mannitol, alginian sodu, gumę ksantanową, wodorowęglan potasu, sól wapniową kwasu poliakrylowego
sprzężonego z glikolem diwinylowym, bezwodny węglan sodu, aspartam, stearynian magnezu, aromat miętowyProducentPodmiot
odpowiedzialny:Omega Pharma Sp. z o.o.Al. Niepodległości 1802-653 Warszawa
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