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Niquitin 21 mg x 7 plastrów przezroczystych
 

Cena: 93,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 plastrów

Postać Plastry

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Niquitin 21 mg w postaci plastrów przezroczystych przeznaczonych do naklejania na skórę to produkt uwalniający do organizmu
nikotynę i w ten sposób redukujący problem dokuczliwych objawów związanych z głodem nikotynowym. Produkt przeznaczony jest dla
pacjentów dorosłych i w razie konieczności dla młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Niquitin 21 mg x 7 plastrów
przezroczystych? Wskazaniem do stosowania leku jest chęć rzucenia palenia. Plastry ułatwiają walkę z nałogiem, przyczyniając się tym
samym do mniej dokuczliwego odstawiania papierosów. Każdy plaster po przyklejeniu do skóry uwalnia odpowiednią dawkę nikotyny,
przez co pacjent nie odczuwa tak nasilonej potrzeby zapalenia papierosa, co zwiększa jego szanse na pozbycie się nałogu.
Jednocześnie stosowanie plastrów Niquitin 21 mg zmniejsza objawy odstawienne tytoniu, w tym drażliwość, nerwowość i wzrost
apetytu, a także zaburzenia nastroju i koncentracji czy bóle głowy itd.

W opakowaniu znajduje się 7 plastrów przezroczystych Niquitin 21 mg. W skład opakowania wchodzą plastry o powierzchni 22 cm2.
Każdy plaster zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza do organizmu 21 mg nikotyny na dobę. Przed zastosowaniem leku należy przeczytać
treść ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy stosować lek Niquitin 21 mg x 7 plastrów
przezroczystych zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Plastry Niquitin 21 mg x 7 plastrów przezroczystych przeznaczone są do
stosowania w pierwszej fazie (pierwszym stopniu) rzucania palenia. Zalecane dawkowanie w stopniu pierwszym to 1 plaster Niquitin 21
mg/24 godziny przez pierwszych 6 tygodni terapii, po czym należy przejść do stosowania plastrów Niquitin 14 mg/24 godziny, stosując
je przez następne 2 tygodnie terapii. Ostatni stopień powinien natomiast bazować na plastrach Niquitin 7 mg/24 godziny i należy je
stosować przez 2 tygodnie. Zmiany plastrów w czasie terapii mają na celu stopniowe odzwyczajanie od wysokich dawek nikotyny.

Każdorazowo Niquitin 21 mg należy naklejać na czysty i nieowłosiony fragment skóry ciała. Jeden plaster może być stosowany przez
dobę, po czym należy go odkleić i przykleić nowy plaster, jednak w inne miejsce na ciele niż plaster poprzedni. Najlepiej wymieniać
plastry bezpośrednio po przebudzeniu, o stałych porach dnia. Jeśli okaże się to niezbędne, można Niquitin 21 mg x 7 plastrów
przezroczystych łączyć z innymi metodami wspomagającymi rzucanie palenia (pastylki, tabletki do ssania). Plaster może mieć kontakt z
wodą. Należy natomiast unikać jego kontaktu z oczami i z nosem. Po kontakcie z plastrem należy dokładnie umyć ręce, wykorzystując
wodę bez mydła.
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Lek Niquitin 21 mg x 7 plastrów przezroczystych posiada przeciwwskazania. Nie powinny z plastrów korzystać osoby, które nigdy nie
paliły. Produkt nie może być też stosowany przez osoby uczulone na jego składnik czynny lub pomocnicze. Nie należy preparatu
stosować u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia. Plastry należy przechowywać w taki sposób, aby nie były widoczne dla dzieci.

Opis
NiQuitin Przeroczysty to produkt leczniczy w formie plastrów naklejanych na skórę, ułatwiający pokonanie uzależnienia od tytoniu.
Zastosowanie plastrów z nikotyną osłabia głód nikotynowy i łagodzi objawy odstawienia papierosów. W ciągu 24 h jeden plaster
dostarcza 21 mg nikotyny, redukując przykre odczucia związane z odstawieniem papierosów.

Korzyści stosowania plastrów

Preparat NiQuitin dostarcza organizmowi nikotynę, zwiększając szanse na trwałe odstawienie tytoniu.
Zmniejsza chęć zapalenia papierosa i redukuje nieprzyjemne doświadczenia, takie jak uczucie głodu nikotynowego, nerwowość,
niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia
somatyczne.

Jak używać plastrów

Po odstawieniu tytoniu, należy nakleić i silnie docisnąć przez co najmniej 10 s plaster NiQuitin na czysty, nieowłosiony i niepodrażniony
fragment skóry. Preparat uwalnia czystą formę nikotyny, bez szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania tytoniu. Czas
stosowania jednego plastra to 24 godziny. Po tym czasie należy wyrzucić zużyty plaster, a nowy przykleić na inne miejsce na skórze.
Plastra nie należy zdejmować przed upływem 24 godzin. NiQuitin Przezroczysty należy zastosować natychmiast po wyjęciu z
ochronnego opakowania.

Zaleca się, aby wymianę plastra na nowy dokonywać zaraz po przebudzeniu, codziennie o tej samej porze. W razie potrzeby produkt
można łączyć z innymi formami nikotynowej terapii zastępczej, takimi jak pastylki i tabletki do ssania.

Prawidłowo naklejone plastry mogą mieć kontakt z wodą, np. podczas kąpieli lub uprawiania sportu.

Dawkowanie

Pełna terapia plastrami NiQuitin Przezroczysty powinna przebiegać według następującego planu. Osobom palącym mniej niż 10
papierosów dziennie zaleca się rozpoczęcie terapii od stopnia 2.

Stopień 1 NiQuitin Przezroczysty 21 mg/24 godz.

Dawka Czas trwania
Stopień 1 NiQuitin Przezroczysty 21 mg/24 godz. Pierwsze 6 tygodni
Stopień 2 NiQuitin Przezroczysty 14 mg/24 godz. Następne 2 tygodnie
Stopień 3 NiQuitin Przezroczysty 7 mg/24 godz. Ostatnie 2 tygodnie

NiQuitin Przezroczysty, 114 mg; 21 mg/24 godz., system transdermalny

Skład: Nicotinum

Jeden plaster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Wskazania:

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.
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Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy

przezroczysty
21 mg/24 godz.
system transdermalny

Składniki
1 plaster o powierzchni 22 cm² do stosowania na skórze, zawierający 114 mg nikotyny jako substancje czynna, dostarcza 21 mg
nikotyny w ciągu 24 godzin, Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu
tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstosci film polietylenowy, lepki laminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament

Stosowanie
Dawkowanie:
Plaster należy stosować raz na dobę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonej ulotce. Palący więcej niż 10 papierosów dziennie
powinni przestrzegać poniższego, trójstopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1
NiQuitin Przezroczysty 21 mg/24 godz. - 6 tygodni
początkowy okres kuracji

Stopień 2
NiQuitin Przezroczysty 14 mg/24 godz. - 2 tygodnie
okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Stopień 2
NiQuitin Przezroczysty 7 mg/24 godz. - 2 tygodnie
okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Uwaga: Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg/24 godz.) trwającego 6 tygodni, a
następnie przejść do stopnia 3 (7 mg/24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.

Podanie na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy
skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym
opakowaniu.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.

Ważne
Nr pozwolenia 9859

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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