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Nicorette Cool Berry 13,6 mg/ml aerozol x 150 dawek
 

Cena: 67,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 dawek

Postać Aerozole

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną jest nikotyna.
Jedna dawka dostarcza 1 mg nikotyny.
Pozostałe składniki to: glikol propylenowy (E1520), etanol bezwodny, trometanol, poloksamer 407, glicerol (E422), sodu wodorowęglan,
lewomentol, aromat czerwonych owoców, aromat chłodzący, sukraloza, acesulfam potasowy, butylohydroksytoluen (E321), kwas solny
(do ustalenia pH) i woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Lek Nicorette Cool Berry jest stosowany:

Aby pomóc rzucić palenie osobom, które chcą zerwać z nałogiem.Jest to rodzaj leczenia zwany nikotynową terapią zastępczą
(NTZ).
Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotyny z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć
zwanych objawami odstawiennymi.
Nicorette Cool Berry łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy.
Dzięki stosowaniu leku Nicorette Cool Berry można zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich
nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa. Jest tak dlatego, że kontynuuje się dostarczanie niewielkiej ilości
nikotyny do organizmu przez krótki czas. Lek Nicorette Cool Berry nie zawiera substancji smolistych, tlenku węgla i innych
toksyn występujących w dymie tytoniowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
Podczas stosowania leku Nicorette Spray należy całkowicie zaprzestać palenia.
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Etap 1: tygodnie 1-6: Zamiast sięgać po papierosa lub jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 lub 2 dawki.
Najpierw zastosować jedną dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli
konieczne są dwie dawki, następnym razem można zastosować od razu 2 kolejne dawki. Dla większości osób palących oznacza
to 1 lub 2 dawki co 30 minut do 1 godziny. Na przykład, jeśli średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15,
należy stosować1-2 dawki co najmniej 15 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki na godzinę
przez 16 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 64 dawki w ciągu 16 godzin.
Etap 2: tygodnie 7-9: Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby. Przed końcem 9 tygodnia pacjent powinien
stosować POŁOWĘ średniej liczby dawek stosowanych w etapie 1.
Etap 3: tygodnie 10-12: Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by w 12 tygodniu nie stosować
więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać stosowania leku
Nicorette Spray. Po zakończeniu leczenia nadal może występować chęć zapalenia papierosa. Nie należy wyrzucać pozostałego
leku, ponieważ głód nikotynowy może pojawić się nagle. Jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować jedną dawkę lub
dwie, jeśli jedna nie spowoduje poprawy w ciągu kilku minut. Zazwyczaj należy stosować lek Nicorette Cool Berry przez 3
miesiące, jednak nie dłużej niż przez6 miesięcy. Jeśli pacjent musi stosować lek Nicorette Cool Berry przez okres dłuższy niż 6
miesięcy, należy skonsultować się z lekarzem.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

