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Desmoxan 1,5 mg x 100 tabl
 

Cena: 50,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Desmoxan w postaci tabletek z cytyzyną to preparat przeznaczony dla pacjentów w trakcie odstawiania papierosów bądź
planujących ich odstawienie. Działanie preparatu medycznego polega na wspomaganiu walki z uzależnieniem od nikotyny, poprzez
stopniową redukcję zależności organizmu od tej substancji. W ten sposób Desmoxan ułatwia pacjentowi proces odstawiania nikotyny i
odzwyczajania się od jej palenia, redukując uciążliwość objawów związanych z rzucaniem papierosów.

Wskazaniem do stosowania leku Desmoxan jest uzależnienie od nikotyny. W przypadku poważnego zamiaru odzwyczajenia się od
nikotyny i walki z uzależnieniem preparat może pomóc w stopniowym odstawianiu papierosów. Dzięki redukcji objawów odstawienia
nikotyny, przejście przez ten proces może być dla pacjenta łatwiejsze. Substancja czynna leku – cytyzyna – wykazuje podobne działanie
do nikotyny, dzięki czemu stopniowo wypiera z organizmu nikotynę, redukując uzależnienie od niej oraz zmniejszając objawy głodu
nikotynowego związanego z zaprzestaniem palenia. Nie zaleca się jednak przyjmowania Desmoxan w postaci tabletek i jednoczesnej
kontynuacji palenia, gdyż może wiązać się to z nasileniem skutków ubocznych nikotyny.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek Desmoxan, co – zgodnie z ulotką – powinno wystarczyć na pełną terapię antynikotynową
trwającą 25 dni. W skład każdej z nich wchodzi 1,5 mg cytyzyny oraz substancje pomocnicze. Lek powinno się przyjmować zgodnie ze
wskazówkami znajdującymi się w ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Bardzo ważne, by pacjent odstawił papierosy najpóźniej 5. dnia
terapii, gdyż palenie w czasie trwania leczenia może nasilić działania niepożądane.

Schemat terapii trwającej 25 dni polega na stopniowym wydłużaniu czasu między kolejnymi przyjmowanymi tabletkami, aż nie będą
pacjentowi potrzebne. W pierwszych 3 dniach zalecane jest przyjmowanie 1 tabletki Desmoxan co 2 godziny, pilnując nieprzekraczania
maksymalnej dawki dobowej leku wynoszącej 6 tabletek. W dniach 4-12 tabletka powinna być przyjmowana już co 2,5 godziny, a
maksymalna dobowa dawka tabletek zmniejsza się do 5 szt. W dniach 13-16 zaleca się natomiast przyjmowanie tabletki Desmoxan co
3 godziny, jednocześnie nie przekraczając 4 tabletek leku na dobę. Dni 17-20 terapii polegają na przyjmowaniu 1 tabletki preparatu
leczniczego co 5 godzin, nie przekraczając dawki dobowej, która wynosi już jedynie 3 tabletki. W ostatnich dniach terapii, czyli w dniach
21-25, zaleca się przyjmowanie 1-2 tabletek na dobę – w stosownych odstępach czasowych.
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Tabletki Desmoxan mogą wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane – wszystkie znane opisano w ulotce. Do bardzo
częstych skutków ubocznych leku zaliczyć można zmianę apetytu (przede wszystkim jego wzrost), a także przyrost masy ciała. Możliwe
są zawroty głowy i zmiany nastroju, a dodatkowo lęk i rozdrażnienie. Lek może przyczyniać się do zaburzeń snu, nadciśnienia i
przyspieszenia akcji serca, wysypki, suchości w jamie ustnej, a nawet do biegunki, zgagi, wymiotów i bólów brzucha, a także większej
męczliwości. Pacjenci zgłaszają również bóle głowy, bóle mięśniowe oraz zmiany smaku.

Lek Desmoxan posiada także przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być stosowany przez pacjentki będące w ciąży lub
karmiące piersią, a także przez osoby z nadwrażliwością na substancję czynną tabletek lub ich substancje pomocnicze. Ze względu na
niewystarczające badania kliniczne tabletek Desmoxan nie powinny przyjmować dzieci i młodzież w wieku poniżej 18. roku życia, a
także osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). Nie wolno również przyjmować leku przy zaburzeniach pracy serca lub niedawno
przebytym zawale mięśnia sercowego bądź udaru mózgu. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Desmoxan jest także niestabilna
dławica piersiowa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku Desmoxan.
Niestabilna dławica piersiowa.
Przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego.
Klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca.
Przebyty niedawno udar mózgu.
Ciąża lub karmienie piersią.
Nie zaleca się stosowania leku Desmoxan u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek ze względu na brak
doświadczenia klinicznego z produktem leczniczym u pacjentów w tej grupie.
Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Desmoxan u osób w wieku
poniżej 18 lat oraz w wieku podeszłym (powyżej 65 lat).

W ulotce leku wymienia się dodatkowo pewne grupy pacjentów, w przypadku których lek Desmoxan powinien być stosowany ostrożnie.
Chodzi między innymi o pacjentów z niedokrwienną chorobą serca bądź niewydolnością serca, nerek czy wątroby, a także pacjentów z
chorobą wrzodową, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy niedoczynnością tarczycy. Przed zastosowaniem leku zaleca się zapoznanie
z ulotką, gdzie opisano więcej schorzeń wymagających ostrożności, a w razie potrzeby – konsultację z lekarzem.

Opis
1,5 mg, tabletki Cytisinum

Leczy uzależnienie od nikotyny
Zmniejsza objawy głodu nikotynowego, po zaprzestaniu palenia.

Jedno opakowanie wystarcza na pełną kurację.

Leczy uzależnienie od nikotyny.
Nie zawiera cukru.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

25 dni - pełna kuracja

Składniki
Każda tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny

Stosowanie
Stosowanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
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Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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