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NIQUITIN 4 mg 72 pastylki do ssania o smaku miętowym,
palenie
 

Cena: 62,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaWybierz pastylki NiQuitin - jeśli sam chcesz aktywnie kontrolować proces rzucenia palenia i samodzielnie decydować, kiedy
zastosować lek.Ich stosowanie pomoże Ci pokonać objawy związane z rzuceniem palenia i sprawi, że odzyskasz radość życia i
wolność.Istotną cechą pastylek NiQuitin jest fakt, że właściwą dawkę określa się w oparciu o czas, który mija od przebudzenia do
zapalenia pierwszego papierosa, a nie w oparciu o liczbę papierosów wypalonych w ciągu dnia.Osoby sięgające po pierwszego
papierosa w ciągu 30 minut od przebudzenia, uznaje się za silnie uzależnione, natomiast osoby, które wypalają pierwszego papierosa
później, za osoby słabo uzależnione. Odpowiednia dla Ciebie dawka pastylek NiQuitin zależeć będzie od siły Twojego uzależnienia.
Wybór dawki zależy od tego w jakim czasie po przebudzeniu sięgasz po pierwszego papierosa – zapoznaj się z informacją w
ulotce.Zanim zacznieszZapoznaj się z instrukcjami podanymi w ulotce i przeczytaj broszurkę załączoną do pierwszego opakowania
pastylek NiQuitin.Stosuj się ściśle do podanych tam wskazówek.Jak dobrać pastylki z odpowiednią dawką nikotyny?Jeśli wypalasz
pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu, stosuj pastylki do ssania NiQuitin 4 mgJeśli wypalasz pierwszego
papierosa po upływie 30 minut po przebudzeniu, stosuj pastylki do ssania NiQuitin 2 mgJeśli masz wątpliwości, która z dawek jest dla
Ciebie najwłaściwsza, zasięgnij porady farmaceuty.Dzień, w którym rzucasz palenieW wyznaczonym przez siebie dniu powinieneś
zupełnie odstawić papierosy i rozpocząć od przyjmowania jednej pastylki, co 1-2 godziny. Wypalenie nawet jednego papierosa zmniejsza
szanse zerwania z nałogiem.W trakcie stosowania pastylek NiQuitin nie powinno się stosować innych preparatów nikotynowej terapii
zastępczej, takich jak plastry nikotynowe.Stopniowe zmniejszanie dawekStopień 1: Przez pierwsze 6 tygodni przyjmuj jedną pastylkę, co
1-2 godziny.Zaleca się, aby na tym etapie przyjmować nie mniej niż 9 pastylek dziennie.Stopień 2: Od 7-9 tygodnia kuracji przyjmuj jedną
pastylkę, co 2-4 godziny.Stopień 3: Od 10-12 tygodnia kuracji przyjmuj jedną pastylkę, co 4-8 godzin.W ciągu 12 następnych tygodni
możesz przyjmować od 1 do 2 pastylek dziennie, w chwilach, gdy pokusa okaże się szczególnie silna.Szanse na powodzenie będą
większe, jeżeli w całości ukończysz program stopniowego zmniejszania dawek. Udowodniono, że NiQuitin istotnie redukuje głód
nikotynowy i jego objawy nawet 12 tygodni po odstawieniu papierosów.Jednorazowo nie należy przyjmować więcej niż jedną pastylkę
NiQuitin, zaś dziennie nie powinno przekroczyć się liczby 15 pastylek.Pastylek nie należy przyjmować dłużej niż przez 24 tygodnie.Jeśli
ponownie zaczniesz palić zasięgnij porady farmaceuty lub lekarza. Powie Ci jak najlepiej skorzystać z kolejnych kuracji preparatem
NiQuitin.DziałanieStosowanie pastylek NiQuitin 4mg prawie 2,5-krotnie zwiększa współczynnik szans wygrania z nałogiem, niż próby
podjęcia kuracji bez wspomagania2. Pastylki NiQuitin w sposób istotny łagodzą głód nikotynowy przez pierwsze dwa tygodnie
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odstawienia papierosów, czyli wtedy, gdy jest on najintensywniejszy.NiQuitin pastylki do ssania to produkt dla tych, którzy chcą aktywnie
kontrolować proces rzucania palenia. Pastylki pomagają błyskawicznie pokonać chęć sięgnięcia po papierosa.To TY masz pełną
kontrolę, sam planujesz liczbę zażywanych pastylek i z czasem bierzesz ich coraz mniej, aż w końcu poczujesz, że jesteś wolny.Masz
kontrolę, masz większą szansę na sukces.Sposób użyciaJedną pastylkę umieść i trzymaj w ustach, aż do rozpuszczenia (pastylka
powinna się rozpuścić w ustach po około 20-30 minutach)Pastylki nie należy rozgryzać ani połykać. Dopóki pastylka się nie rozpuści nie
jedz i nie pij.WażneDziałania niepożądaneU niektórych osób pastylki NiQuitin mogą wywołać działania niepożądane. Przed użyciem
koniecznie zapoznaj się z treścią ulotki.Możliwe działania, które mogą wystąpić podczas stosowania pastylek:• czkawka, nudności,
wymioty, zgaga, podrażnienie lub owrzodzenie jamy ustnej, biegunka, wzdęcia, niestrawność• bezsenność, drażliwość, niepokój,
wzmożony apetyt, bóle głowy.• kaszel, ból gardła zapalenie gardła, suchość w ustach, zaburzenia smaku.Wymienione wyżej efekty mają
często łagodny przebieg i ustępują po kilku dniach kuracji. Osoby przyjmujące pastylki o dawce 4 mg, które uznają, ze efekty uboczne są
szczególnie dokuczliwe mogą przejść na dawkę 2 mg i przyjmować ją do zakończenia kuracji.Jeśli wspomniane wyżej działania nie
ustąpią i nie nastąpi poprawa lub, jeśli przyjmowane pastylki wywołują u Ciebie jakiekolwiek inne działania niepożądane zaprzestań ich
stosowania i zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.Pozostałe informacjeNie przyjmuj pastylek NiQuitin, jeśli blister (listek) jest
uszkodzony lub napoczęty. Pastylek nie należy stosować po upływie daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu. Preparat
należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC .SkładNicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z
kationitem). Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1028,37 mg (dla 2 mg) / 1015 mg (dla
4 mg), sód 15 mg.ProducentPodmiot odpowiedzialny:Omega Pharma Sp. z o.o.Al. Niepodległości 1802-653 Warszawa
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