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NIQUITIN MINI 1,5 mg 20 tabletek rzucanie palenia
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisNIQUITIN MINI 1,5 mg 20 tabletekNiQuitin Mini to tabletki do ssania, stosowane wspomagająco w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
Stosowanie tabletek zmniejsza chęć zapalenia papierosa, łagodzi objawy odstawienia, a w rezultacie toruje drogę do trwałego
uwolnienia się od tytoniu.WskazaniaKorzyści ze stosowania tabletekPoręczne opakowanie NiQuitin Mini zawiera 20 tabletek do ssania z
nikotyną. Tabletki, w odróżnieniu od tytoniu nie zawierają szkodliwych substancji smolistych, tlenku węgla oraz dziesiątek innych
związków chemicznych niekorzystnie wpływających na zdrowie.Tabletki skutecznie redukują chęć sięgnięcia po papierosa.Tabletki
NiQuitin Mini łagodzą liczne objawy występujące po zaprzestaniu palenia, takie jak uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój,
drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne.Sposób
użyciaPo rozpoczęciu terapii należy starać się zaprzestania przyjmowania tytoniu.Moc produktu należy dobrać zależnie od ilości
wypalanych papierosów dziennie. NiQuitin Mini 1,5 mg jest zalecany jest osobom, którzy wypalają maksymalnie 20 papierosów dziennie.
Jeśli wypalana jest większa liczba papierosów, terapię należy rozpocząć od NiQuitin 4 mg.Dorośli (osoby powyżej 18 lat i starsze)Należy
przyjmować tabletki, kiedy tylko odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa.Zaleca się stosowanie zazwyczaj 8-12 tabletek na dobę. Nie
należy stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.Należy stosować lek przez okres 6 tygodni, aby przełamać nawyk palenia, a następnie
stopniowo ograniczać ilość przyjmowanych tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy przyjmuje się 1-2 tabletki na dobę.Aby móc
powstrzymać się od palenia po zakończeniu kuracji, tabletki można stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie
papierosa.Pacjenci stosujący lek dłużej niż 9 miesięcy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Dzieci i młodzież:Lek może
być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub farmaceuty.Nie zaleca się podawania leku dzieciom w
wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.Skład1 tabletka
do ssania zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).WażneNie należy stosować tabletek NiQuitin MINI:w razie
nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat,u osób
niepalących.ProducentPodmiot odpowiedzialny:Omega Pharma Sp. z o.o.Al. Niepodległości 1802-653 Warszawa
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