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Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt
 

Cena: 15,87 zł

Opis słownikowy

Marka Nicorette

Postać tabletki do ssania

Producent Johnson & Johnson

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Nikotyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Nicorette Coolmint 4 mg to lek w postaci tabletek do ssania w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu
nikotynowego, które występują w trakcie podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy
próbuje się rzucić palenie. Nicorette Coolmint łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy.

Skład Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Substancją czynną jest nikotyna. Jedna tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Pozostałe składniki
to: rdzeń tabletki - mannitol (E 421), guma ksantan, Winterfresh RDE4-149 suszona rozpyłowo (zawiera gumę arabską (E 414) oraz
aromaty mentolu, mięty pieprzowej i eukaliptusa), sodu węglan bezwodny (E 500)(i), sukraloza (E 955), acesulfam potasowy (E 950),
magnezu stearynian(E 470b); otoczka - hypromeloza (E 464), Winterfresh RDE4-149 (zawiera aromaty mentolu, mięty pieprzowej i
eukaliptusa), tytanu dwutlenek (E 171), sukraloza (E 955), Sepifilm Gloss (zawiera hypromelozę (E 464), celulozę mikrokrystaliczną (E
460), krzemian glinowo-potasowy (E 555) i tytanu dwutlenek (E 171), acesulfam potasowy (E 950), polisorbat 80 (E 433). Tabletki do
ssania Nicorette Coolmint nie zawierają cukru.

Działanie Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Tabletki do ssania Nicorette Coolmint to dyskretny sposób na zwalczanie objawów związanych z rzucaniem palenia dla osób palących
więcej niż 20 papierosów dziennie. Zaczynają zmniejszać głód nikotynowy już po 5 minutach. Tabletki nie zawierają laktozy, dzięki
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czemu mogą być stosowane przez osoby z jej nietolerancją. Nicorette Coolmint łagodzi objawy odstawienne występujące po
zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotynę z tytoniu, rozwijają się różne
rodzaje nieprzyjemnych odczuć, zwanych objawami odstawienia, np. drażliwość, uczucie złości lub depresji, lęk, niepokój, obniżenie
koncentracji uwagi, zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała, silne pragnienie zapalenia papierosa (głód), przebudzenia w nocy
lub zaburzenia snu. Nikotyna zawarta w leku Nicorette Coolmint może zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub
zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa.

Wskazania Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Nicorette Coolmint to lek stosowany w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu nikotynowego, które występują w
trakcie podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy próbuje się rzucić palenie.
Leczenie to jest przeznaczone dla dorosłych osób palących w wieku 18 lat i starszych. Lek Nicorette Coolmint, 4 mg, tabletki do ssania
nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w
trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.

Dawkowanie Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Dorośli

Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 4 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu
uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które
wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.
Tabletek do ssania nie należy używać dłużej niż przez 9 miesięcy. Jeśli pacjent dalej odczuwa potrzebę leczenia, powinien skonsultować
się z lekarzem.
Terapia behawioralna, obejmująca porady i wsparcie, zazwyczaj zwiększa wskaźnik pozytywnych wyników leczenia.
Sposób podawania

Należy umieścić jedną tabletkę Nicorette Coolmint w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści. Okresowo tabletkę należy przesuwać z
jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia tabletki (około 16-19 minut). Tabletki
nie należy rozgryzać ani połykać w całości.
Nie należy spożywać pokarmów ani pić w czasie, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej. Napoje, które obniżają pH w jamie
ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Aby uzyskać maksymalne
wchłanianie nikotyny, należy unikać spożywania tych napojów w ciągu 15 minut przed zastosowaniem tabletki do ssania.

Natychmiastowe rzucenie palenia:

Pacjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby całkowicie zaprzestać palenia w trakcie leczenia produktem leczniczym Nicorette
Coolmint.
Stosować tabletki do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa.
Należy przyjmować wystarczającą ilość tabletek do ssania Nicorette Coolmint na dobę, większości osób palących potrzeba zazwyczaj
od 8 do 12 tabletek, nie należy przekraczać liczby 15 tabletek.
Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, jednak w celu odzwyczajenia się od nałogu palenia zaleca się na ogół okres do
sześciu tygodni. Następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać, poprzez zmniejszanie całkowitej liczby tabletek do ssania
stosowanych na dobę. Leczenie należy zakończyć z chwilą zmniejszenia dawki do 1–2 tabletek Nicorette Coolmint do ssania na dobę.
Stosować tabletkę do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa w celu utrzymania całkowitej abstynencji od palenia.
Należy zachować wszelkie pozostałe tabletki do ssania na wypadek, gdyby wystąpił nagły głód nikotynowy lub pojawiła się chęć
zapalenia papierosa.
Stopniowe rzucenie palenia poprzez postępujące zmniejszanie liczby wypalanych papierosów:

Do stosowania przez osoby palące, którzy nie chcą lub nie są w stanie rzucić palenia natychmiast.
Stosować tabletkę do ssania pomiędzy epizodami palenia, aby opanować pragnienie zapalenia papierosa i wydłużyć przerwy pomiędzy
zaciąganiem się dymem papierosowym, dążąc do jak największego ograniczenia palenia.
Ilość tabletek do ssania stosowanych na dobę jest zmienna i zależy od potrzeb pacjenta. Nie powinna przekraczać jednak 15 tabletek do
ssania na dobę.
Jeśli nie uda się uzyskać zmniejszenia liczby papierosów wypalanych dziennie po 6 tygodniach, pacjent powinien zasięgnąć porady
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profesjonalisty.
Zmniejszenie używania tytoniu powinno prowadzić do całkowitego zaprzestania palenia. Próbę rzucenia palenia pacjent powinien
podjąć, gdy tylko poczuje się do tego gotowy, jednak nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Gdy liczba papierosów zostanie
zmniejszona do poziomu, w przypadku którego pacjent poczuje się gotowy do całkowitego zaprzestania palenia, wówczas należy
rozpocząć stosowanie schematu zalecanego w przypadku „natychmiastowego rzucenia palenia”, przedstawionego powyżej.
Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie zostanie podjęta w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, zaleca się konsultację z
odpowiednim przedstawicielem personelu medycznego.

Przeciwwskazania Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.

Informacje dodatkowe Nicorette Coolmint, 4 mg tabletki do ssania, 20 szt

Leku nie powinny stosować osoby niepalące.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek z wymienionych poniżej stanów. Możliwe, że pacjent będzie
mógł stosować lek Nicorette Coolmint, jednak musi najpierw zasięgnąć porady lekarza w przypadku:
przebytego ostatnio zawału serca lub udaru mózgu,
bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku,
choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca (zaburzenia rytmu),
wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest wyrównane przez leki,
wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka
(pokrzywka). Stosowanie NTZ może czasem sprowokować ten rodzaj reakcji,
ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby,
ciężkiej choroby nerek,
cukrzycy,
nadczynności tarczycy,
guza nadnercza (guza chromochłonnego nadnerczy),
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
zapalenia przełyku
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