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Tabex 1,5 mg x 100 tabl powlekanych
Cena: 41,88 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

100 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

SOPHARMA

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
Wstęp
Tabex to lek w postaci tabletek, przeznaczony do leczenia uzależnienia od nikotyny. Tabex ułatwia zerwanie z nałogiem palenia
papierosów, stopniowo ograniczając zależność funkcjonowania organizmu od nikotyny. Terapia lekiem Tabex trwa 25 dni, łagodzi lub
całkowicie niweluje efekty odstawienia substancji uzależniającej.
Lek Tabex przeznaczony jest dla osób chcących zerwać z nałogiem palenia papierosów i stosowania innych produktów zawierających
tytoń lub nikotynę. Tabex zawiera cytyzynę, substancję, która działa na organizm podobnie do nikotyny — wpływa na te same receptory,
wypierając stopniowo uzależniającą substancję toksyczną. Choć cytyzyna wykazuje bardzo zbliżony do nikotyny efekt farmaceutyczny,
sama nie uzależnia! Cytycyna oddziałuje na układ nerwowy i stymuluje wydzielanie adrenaliny. Dzięki temu Tabex zmniejsza
zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. Lek pozwala na możliwie łagodny przebieg rzucania palenia, bez uciążliwych objawów
odstawienia.
Opakowanie leku Tabex zawiera 100 tabletek — dokładnie tyle, ile potrzeba do przeprowadzenia pełnego cyklu kuracji.
Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Wskazania i działanie
Lek Tabex przeznaczony jest do stosowania w ramach terapii przeciwko uzależnieniu od nikotyny. Opakowanie zawiera 100 tabletek,
pozwalając na przeprowadzenie 25. dniowego programu leczenia. Tabex pomaga stopniowo odzwyczaić organizm od nikotyny, co
oznacza, że na początku terapii, pacjent równocześnie przyjmuje tabletki Tabex, nadal paląc papierosy w coraz mniejszej ilości w ciągu
dnia. Całkowite zaprzestanie palenia powinno nastąpić najpóźniej 5. dnia terapii. To ważny dla całego przebiegu terapeutycznego
moment, warunkujący skuteczność leczenia. W razie niepowodzenia można powtórzyć leczenia po upływie minimum 4 miesięcy.
Tabex — leczenie uzależnienia od nikotyny.
Lek Tabex – LECZY uzależnienie od nikotyny w 25 dni

Plik wygenerowano: 22-01-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31
Pozwala skutecznie zerwać z nałogiem bez efektu odstawienia
Substancja czynna Leku Tabex – alkaloid cytycyna jest pochodzenia naturalnego i nie uzależnia
Czas leczenia tylko 25 dni
Niski koszt terapii – wystarczy jedno opakowanie
Tabex to preparat ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu. Alkaloid o działaniu zbliżonym do nikotyny pobudza ośrodkowy
układ nerwowy — szczególnie ośrodki oddechowy i naczynioruchowy. Cytyzyna wiążąc się z receptorami nikotynowymi, zmniejsza
zapotrzebowanie na nikotynę i zapobiega występowaniu objawów głodu nikotynowego.
Tabex i silna wola — recepta na sukces
Mocne postanowienie rzucenia palenia, przygotowanie psychiczne i świadomość natury przebiegu odstawiania nikotyny, warunkuje
skuteczną walkę z nałogiem. Bardzo często silna wola chcącego uwolnić się od papierosów człowieka łamie się, gdy po zaprzestaniu
palenia, zaczyna pojawiać się głód nikotynowy z bogatą feerią uciążliwych i przykrych objawów odstawienia. Tabex, dzięki zawartości
cytyzyny, zwiększa szanse na rzucenie palenia — działając podobnie do nikotyny, łagodzi lub całkowicie wyklucza objawy głodu
nikotynowego. Tabex (oraz sama cytyzyna) nie powoduje uzależnienia.
W co jeszcze, prócz leku Tabex, należy się uzbroić, podejmując walkę z nałogiem:
spory zasób samokontroli
wiedzę na temat metod behawioralnych (awersyjnych i pozytywnego wzmocnienia)
cierpliwość i wyrozumiałość względem siebie.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze; niestabilna dławica piersiowa, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu,
klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca, ciąża i karmienie piersią.
Dawkowanie
Doustnie:
1-3 dzień 1 tabl. co 2 h (6 tabl. dziennie);
4-12 dzień 1 tabl. co 2,5 h (5 tabl. dziennie),
13-16 dzień 1 tabl. co 3 h (4 tabl. dziennie),
17-20 dzień 1 tabl. co 5 h (3 tabl. dziennie),
21-25 dzień 1-2 tabl. dziennie.
Pacjenci powinni zaprzestać palenia papierosów najpóźniej 5. dnia leczenia. Cykl leczenia można powtórzyć po upływie 4-5 miesięcy.
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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