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Nicorette invisipatch plastry 25 mg/16 h x 7szt
 

Cena: 83,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 szt

Postać Plastry

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Opis
25 mg/16 h nicotinum
system transdermalny, plaster

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Plastry Nicorette Invisipatch stosowane raz na dobę pomagają zwalczyć głód nikotynowy do 16 godzin, nie zaburzając snu. Przy
stosowaniu plastrów w ciągu dnia, z wybraną dla siebie dawką, do układu krwionośnego przez skórę, wchłania się kontrolowana ilość
nikotyny, zmniejszając głód nikotynowy.

Składniki
1 plaster Nicorette Invisipatch 25 mg/ 16 h (22,5 cm2) zawiera 39,37 mg nikotyny (stosowany na skórę raz na dobę uwalnia 26,5 mg
nikotyny przez 16 godzin) oraz substancje pomocnicze - warstwa nośna: triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer
metakrylanu butylu zasadowy, warstwa zewnętrzna ochronna: politereftalan etylenu (PET) 19 μm, warstwa akrylowa, przylegająca:
roztwór akrylowy adhezyjny Durotak 387-2051, potasu wodorotlenek, kroskarmeloza sodowa, glinu acetyloacetonian, warstwa ochronna,
usuwana przed umieszczeniem plastra na skórze: politereftalan etylenu (PET) 100 μm

Stosowanie
Podanie na skórę.
Nicorette Invisipatch jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu
poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr: 14883

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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