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Nicorette 4 mg x 105 gum do żucia
 

Cena: 91,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 105 szt

Postać Gumy do żucia

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nicorette Classic Gum w postaci gum do żucia jest produktem z nikotyną w dawce 4 mg. Na co jest Nicorette Classic Gum?
Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie uzależnienia pacjenta od wyrobów tytoniowych. Lek przeznaczony jest do stosowania
przez osoby, które zdecydowały się na rzucenie nałogu. Funkcją Nicorette Classic Gum jest zmniejszanie głodu nikotynowego, a także
redukcja objawów odstawiennych, które pojawiają się u pacjentów po zaprzestaniu palenia papierosów. Do objawów z tym związanych
można zaliczyć ból i zawroty głowy, a także niepokój oraz zaburzenia nastroju, a oprócz tego drażliwość czy zaburzenia snu. Guma
Nicorette Classic Gum może zmniejszyć dokuczliwość tych objawów lub sprawić, że wcale one nie wystąpią. Działanie Nicorette
Classic Gum polega na dostarczaniu w krótkim czasie niewielkich dawek nikotyny do organizmu pacjenta, dzięki czemu redukowany jest
głód nikotynowy, a pacjentowi łatwiej opanować potrzebę sięgnięcia po papierosa.

W opakowaniu znajduje się 105 gum do żucia Nicorette Classic Gum. W skład 1 gumy do żucia wchodzą 4 mg nikotyny (w formie
kompleksu żywicy nikotynowej) oraz składniki pomocnicze.
Zanim pacjent skorzysta z leku Nicorette Classic Gum, powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do jego opakowania. Wstępną dawkę
leku ustala się indywidualnie i jest ona zależna od stopnia uzależnienia od nikotyny. Dawka 4 mg Nicorette Classic Gum przeznaczona
jest dla tych pacjentów, którzy nie przestali palić przy stosowaniu dawki 2 mg. Zazwyczaj pacjenci stosują około 8–12 gum Nicorette
Classic Gum na dobę, żując je w momencie, gdy poczują chęć zapalenia papierosa. Nie należy jednak przekraczać dawki 24 gum
dziennie. Z czasem stopniowo zmniejsza się ilość gum o 1 szt. na tydzień, aż dawka zmniejszy się do 1–2 gum na dobę – wówczas
można przerwać kurację.

W przypadku stosowania leku Nicorette Classic Gum u pacjentów mogą wystąpić pewne działania niepożądane, chociaż nie u każdego
się one pojawiają. Bardzo często produkt powoduje czkawkę i podrażnienia gardła oraz ból głowy. Często lek Nicorette Classic
Gum przyczynia się do wystąpienia dolegliwości bólowych brzucha i niestrawności. Lek może też powodować suchość w jamie ustnej
bądź nadmierne wydzielanie śliny, poza tym może przyczynić się do wystąpienia u pacjenta wzdęć lub biegunki. Niezbyt często lek
powoduje natomiast przyspieszenie akcji serca oraz jego kołatanie, poza tym może przyczyniać się do zapalenia języka. Inne niezbyt
częste skutki uboczne Nicorette Classic Gum obejmują uczucie mrowienia lub drętwienia jamy ustnej, a także pojawienie się pęcherzy i
łuszczenia śluzówki jamy ustnej.
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Nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek Nicorette Classic Gum, ponieważ ma on przeciwwskazania. Produkt nie powinien być
używany przez osoby, które są uczulone na nikotynę lub jakikolwiek z pozostałych składników leku. Bez wyraźnego zalecenia lekarza lek
Nicorette Classic Gum nie powinien być stosowany u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Pozostałe działania niepożądane i
przeciwwskazania opisano w ulotce.

Opis
4 mg nicotinum
guma do żucia, lecznicza

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.
Lek nie zawiera cukru.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Guma Nicorette Classic to szybki i wygodny sposób na zwalczanie objawów rzucenia palenia. Większa dawka jest dopasowana dla osób
palących więcej niż 20 papierosów dziennie. Działa szybko, dzięki nikotynie wchłaniającej się przez błonę śluzową jamy ustnej, łagodząc
głód nikotynowy i objawy odstawienia.

Cechy

dla osób wypalających więcej niż 20 papierosów na dobę

Składniki
Jedna guma zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny, w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20 %, Zawiera sorbitol i
butylowany hydroksytoluen

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

Technika żucia:
1. Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
2. Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
3. Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
4. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Gumę należy przestać żuć, gdy całkowicie straci smak.

Należy zastosować jedną gumę do żucia w momencie pojawienia się głodu nikotynowego. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum na dobę. Nie
należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Johnson & Johnson Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr: R/3348

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.
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