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Niquitin 14 mg x 7 plastrów przeźroczystych
Cena: 73,75 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

7 plastrów

Postać

Plastry

Producent

OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
Skład
Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.
Wskazania i działanie
NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu
nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu,
łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to
możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany
u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących.
Dawkowanie
Dorośli: Przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z
nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej
postaci, np. gumy do żucia z nikotyną, ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny.
Osobom palącym ponad 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w trzech etapach zgodnie z następującym
schematem dawkowania:
Stopień 1 NiQuitin 21 mg/ 24 godz. 6 tygodni początkowy okres kuracji
Stopień 2 NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki
Stopień 3 NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki
Osobom palącym nie więcej niż 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w 2 etapach zgodnie z następującym
schematem dawkowania:
Stopień 2 NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 6 tygodni początkowy okres kuracji
Stopień 3 NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki
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W celu uzyskania optymalnych rezultatów, należy odbyć pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie, ponieważ objawy
odstawienne mogą utrzymywać się przez kilka tygodni.
Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego efektu (np. pacjent nie przestał palić lub
zaczął ponownie), należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia.
Podmiot odpowiedzialny:
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
NIQU/AM/2018/135
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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