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Tabex 1,5 mg x 100 tabl powlekanych
 

Cena: 88,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SOPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Wstęp
Tabex 1,5 mg stosowany jest w celu leczenia uzależnienia od nikotyny. Lek zawiera substancję czynną – cytyzynę (Cytisinum) –
roślinny alkaloid uzyskiwany ze złotokapu. Wykazuje on niemal identyczne działanie jak nikotyna obecna w dymie tytoniowym. Oba
związki pobudzają te same receptory w mózgu i podobnie wpływają na reakcje organizmu, różnią się jednak siłą oddziaływania.
Cytyzyna znajdująca się w preparacie Tabex jest antagonistą nikotyny. Pomaga stopniowo wypierać tę szkodliwą substancję,
zmniejszając fizyczne i psychiczne uzależnienie, bez odczuwania nieprzyjemnych skutków abstynencji. Właśnie dlatego jest składnikiem
leków stosowanych w terapii antynikotynowej prowadzącej do zaprzestania palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych.

Tabex w postaci tabletek powlekanych do stosowania doustnego można nabyć w aptece bez recepty. Preparat leczniczy przeznaczony
jest wyłącznie dla dorosłych i nie może być podawany dzieciom oraz młodzieży poniżej 18 roku życia. Jednak również w grupie osób
pełnoletnich występują pewne ograniczenia. Dlatego przed rozpoczęciem kuracji lekiem Tabex należy dokładnie zapoznać się z ulotką
dla pacjenta, a w razie pytań skorzystać z pomocy lekarza lub farmaceuty. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania
preparatu są: nadwrażliwość i alergia na cytyzynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, dławica piersiowa, poważne zaburzenia
rytmu serca, a także niedawno przebyty udar mózgu lub zawał serca. Tabex nie jest wskazany pacjentom zażywającym długotrwale leki
przeciwgruźlicze. Ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych, nie powinni go przyjmować również seniorzy, którzy
ukończyli 65 lat.

Natomiast w niektórych sytuacjach stosowanie preparatu Tabex nie jest wykluczone, jednak wcześniej zalecana jest konsultacja ze
specjalistą. Dotyczy to między innymi kobiet ciężarnych i w okresie laktacji. W tabletkach Tabex znajduje laktoza, dlatego osoby z
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zaburzeniami wchłaniania niektórych cukrów nie powinny ich zażywać bez zgody
lekarza. Ostrożność należy zachować również w przypadku takich schorzeń jak: niewydolność wątroby, nerek lub układu krążenia,
wrzody żołądka i dwunastnicy, refluks, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy,
miażdżyca tętnic, zakrzepica i inne choroby naczyń krwionośnych oraz niektóre postaci schizofrenii. Jeśli ktoś cierpi na jedną z tych
chorób lub inne dolegliwości, a jednocześnie chce uwolnić się od nałogu nikotynowego, wykorzystując wspierającą funkcję Tabexu, to
zanim po niego sięgnie, powinien ponad wszelką wątpliwość rozwiać swoje wątpliwości. Warto zatem udać się do specjalisty, który
pomoże podjąć właściwą decyzję na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta.
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Lek Tabex należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta lub lekarza. Jedno opakowanie zawierające 100 tabletek powlekanych
wystarcza do przeprowadzenia pełnej kuracji, która trwa 25 dni. Dokładny schemat przyjmowania preparatu opisany jest w ulotce.
Trzeba ściśle się go trzymać i nie przekraczać dobowej dawki leku, gdyż nie zwiększy to skuteczności, a może zaszkodzić zdrowiu.
Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Leczenie zaczyna się od zażywania 6 pastylek na dobę co 2
godziny. Następnie co kilka dni ich liczba jest zmniejszana, aby stopniowo odzwyczajać organizm od nikotyny, unikając ewentualnych
objawów odstawienia i w efekcie pożegnać się z nałogiem.

Jednocześnie warto pamiętać, że Tabex pełni funkcję pomocniczą, natomiast kluczem do sukcesu jest całkowita rezygnacja z palenia.
Powinno to nastąpić nie później niż 5 dnia terapii i od tego czasu nie można już sięgać po papierosa czy inne wyroby tytoniowe. Aby
leczenie zakończyło się powodzeniem, niezbędne są: odpowiednie nastawienie psychiczne, cierpliwość i samokontrola. Gdyby jednak nie
udało się wytrwać w postanowieniu, trzeba przerwać stosowanie leku Tabex, bowiem jednoczesne przyjmowanie tabletek z cytyzyną i
palenie, dostarcza do organizmu dużą dawkę nikotyny, co może doprowadzić do zatrucia. W przypadku ciągłej motywacji do rozstania
się z nałogiem kurację warto ponowić, lecz nie wcześniej niż po 2-3 miesiącach.

Jak wszystkie leki, również Tabex w postaci tabletek może powodować niepożądane działania uboczne. Jednym z nich jest
wspomniane zatrucie nikotyną w wyniku przedawkowania. Objawia się ono zazwyczaj: złym samopoczuciem, wahaniami ciśnienia
tętniczego, przyspieszoną akcją serca i zaburzeniami oddychania. Czasami mogą wystąpić też dolegliwości ze strony układu
pokarmowego (nudności, wymioty, zgaga, biegunka), ból i zawroty głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu, niekontrolowane zmiany
nastroju, trudności w koncentracji czy stany lękowe. Wśród innych skutków ubocznych stosowania leku Tabex są: zaburzenia łaknienia,
przyrost masy ciała, zwiększona potliwość, zmniejszenie popędu płciowego, duszności i nadmierny ślinotok. Oczywiście działania
niepożądane nie dotyczą każdego i nie wszystkie muszą być związane z przyjmowaniem preparatu. Jednak w przypadku pojawienia się
chociaż jednej z wymienionych dolegliwości, należy bezzwłocznie przerwać przyjmowanie tabletek Tabex i zgłosić się do lekarza.

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
● 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.
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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.

Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.

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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