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Nicorette coolmint 2 mg x 20 tabl do ssania
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Nicorette Coolmint to lek w formie tabletek do ssania, który przeznaczony jest dla osób pragnących rzucić palenie. Wskazaniem do
przyjmowania leku jest chęć łagodzenia objawów odstawiennych oraz zmniejszenia głodu nikotynowego, który pojawia się podczas
próby zerwania z nałogiem palenia papierosów. Każda tabletka Nicorette Coolmint zawiera 2 mg nikotyny, która pomaga w zmniejszeniu
objawów odstawienia, takich jak m.in. nadmierna drażliwość, lęk, niepokój, spadek koncentracji czy też stany depresyjne.

Lek Nicorette Coolmint przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia, które palą co najwyżej 20 papierosów na dobę.
Jedno opakowanie Nicorette Coolmint zawiera 20 tabletek do ssania.

Charakterystyka
Lek Nicorette Coolmint w formie tabletek do ssania to preparat zawierający niską dawkę nikotyny 2 mg, który dedykowany jest osobom
palącym o niskim stopniu uzależnienia od papierosów, tj. osobom, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie co
najmniej 30 minut od przebudzenia lub wypalają co najwyżej papierosów na dobę. Produkt zalecany jest do stosowania w sytuacji
całkowitego rzucania nałogu lub podczas stopniowego zmniejszania wypalanych papierosów przed ostatecznym rzuceniem palenia.

Nikotyna zawarta w Nicorette Coolmint podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów preparat ten nie wydziela
szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, który wytwarzany jest w procesie spalania. Powolne ssanie tabletki przyczynia
się do stopniowego wydzielania nikotyny, która szybko jest wchłaniana przez błonę śluzową jamy ustnej, w związku z czym nie wywiera
negatywnego działania na dalsze trwanie nałogu.

Substancje zawarte w Nicorette Coolmint łagodzą głód nikotynowy, jak również inne objawy odstawienie, które pojawiają się przy
próbach rzucenia nałogu, takie jak m.in. drażliwość, lęk, niepokój, obniżenie koncentracji, zwiększenie apetytu lub masy ciała,
przebudzenia w nocy, uczucie złości lub depresji. Preparat ten może pomóc także w całkowitym zapobieganiu wystąpienia powyższych
objawów.

Dawkowanie
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Lek Nicorette Coolmint należy zawsze przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza
czy też farmaceuty. Dawkowanie leku Nicorette Coolmint jest uzależnione od tego, czy pacjent:

● rzuca palenie natychmiast;
● rzuca palenie stopniowo.

Dorośli (18 lat i starsi)
Natychmiastowe zaprzestanie palenia i stosowanie tabletek do ssania w celu zmniejszenia głodu papierosowego: rozpocząć leczenie od
stosowania od 8 do 12 tabletek Nicorette Coolmint na dobę. Gdy tylko pojawi się pragnienie zapalenia papierosa, należy umieścić w
jamie ustnej jedną tabletkę do ssania i poczekać, aż się rozpuści. Stosować w ten sposób tabletki do ssania przez maksymalnie 6
tygodni, a następnie stopniowo zmniejszać liczbę tabletek stosowanych w ciągu doby.

Gdy pacjent stosuje tylko 1 lub 2 tabletki Nicorette Coolmint na dobę, powinien je całkowicie odstawić. Po całkowitym zaprzestaniu
palenia pacjent może czasem odczuwać gwałtowną potrzebę zapalenia papierosa. W takim wypadku można ponownie zastosować
tabletkę do ssania.

Stopniowe rzucanie palenia i stopniowe zastępowanie niektórych papierosów tabletką Nicorette Coolmint

Po osiągnięciu zamierzonego celu całkowicie zaprzestaje się palenia papierosów, stosując tabletki do ssania, a w efekcie zaprzestaje się
również stosowania tabletek do ssania.

W przypadku odczucia silnego pragnienia zapalenia papierosa należy zastosować tabletkę Nicorette Coolmint zamiast papierosa, aby
opanować głód nikotynowy. Należy zmniejszyć liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby do jak najmniejszej liczby. Jeśli pacjent nie
będzie w stanie zmniejszyć liczby wypalanych codziennie papierosów po 6 tygodniach, powinien zasięgnąć porady odpowiedniego
przedstawiciela personelu medycznego.

Gdy tylko pacjent poczuje, że jest to w stanie zrobić, powinien całkowicie zaprzestać palenia papierosów. Należy wówczas postępować
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi natychmiastowego rzucenia palenia, przedstawionymi powyżej. Pacjent powinien to zrobić jak
najszybciej. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie powiedzie się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku, należy
zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

Nie zaleca się przekraczać podanej dawki leku Nicorette Coolmint. Zawsze należy postępować ściśle z zaleceniami i nie stosować więcej
niż 15 tabletek do ssania w ciągu doby (24 godzin).

Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania leku przez okres dłuższy niż 9 miesięcy ogółem, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Młodzież w wieku 12-17 lat: lek Nicorette Coolmint należy stosować wyłącznie na zalecenie lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania Nicorette Coolmint jest:

● nadwrażliwość na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
● przebyty udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego;
● ból w klatce piersiowej lub objawy dławicy piersiowej;
● zaburzenia prawidłowej pracy serca;
● niewyrównane nadciśnienie tętnicze;
● choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
● nadczynność tarczycy;
● cukrzyca insulinozależna (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia);
● stwierdzony guz chromochłonny nadnerczy;
● ciężka albo umiarkowana choroba wątroby lub nerek;
● zapalenie przełyku;
● wiek poniżej 18. roku życia;
● ciąża i okres karmienia piersią.

Skład
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Substancją czynną jest nikotyna. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).Pozostałe
składniki to: rdzeń tabletki mannitol (E 421), guma ksantan, Winterfresh RDE4-149 suszona rozpyłowo (zawiera gumę arabską (E
414) oraz aromaty mentolu, mięty pieprzowej i eukaliptusa), sodu węglan bezwodny (E 500)(i), sukraloza (E 955), acesulfam
potasowy (E 950), magnezu stearynian(E 470b); otoczka - hypromeloza (E 464), Winterfresh RDE4-149 (zawiera aromaty
mentolu, mięty pieprzowej i eukaliptusa), tytanu dwutlenek (E 171), sukraloza (E 955), Sepifilm Gloss (zawiera hypromelozę (E
464), celulozę mikrokrystaliczną (E 460), krzemian glinowo-potasowy (E 555) i tytanu dwutlenek (E 171), acesulfam potasowy (E
950), polisorbat 80 (E 433).
Tabletki do ssania Nicorette Coolmint nie zawierają cukru.

Wskazania i działanie

Nicorette Coolmint łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy.
Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotynę z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć,
zwanych objawami odstawienia, np. drażliwość, uczucie złości lub depresji, lęk, niepokój, obniżenie koncentracji uwagi,
zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała, silne pragnienie zapalenia papierosa (głód), przebudzenia w nocy lub
zaburzenia snu.
Nikotyna zawarta w leku Nicorette Coolmint może zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich
nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa.
Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu nikotynowego, które występują w trakcie
podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy próbuje się rzucić palenie.
Leczenie to jest przeznaczone dla dorosłych osób palących w wieku 18 lat i starszych.
Lek Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o niskim stopniu uzależnienia od
nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 minut od przebudzenia lub które
wypalają 20 lub mniej papierosów na dobę.

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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