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Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt
 

Cena: 58,07 zł

Opis słownikowy

Marka Nicorette

Postać guma do żucia

Producent McNeil

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Nikotyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Nicorette FreshMint Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i
objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia

Skład Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Substancją czynną leku jest nikotyna.
Jedna guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

Pozostałe składniki to: ksylitol, olejek miętowy, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan (tylko dawka 2 mg), żółcień chinolinową
(E104) (tylko dawka 4 mg), acesulfam potasu (E950), lewomentol, magnezu tlenek; otoczkę - ksylitol (E967), olejek miętowy, gumę
arabską (E414), tytanu dwutlenek (E171), wosk Carnauba, żółcień chinolinową (E104) (tylko dawka 4 mg).

Działanie Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne
objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz
zaburzenia snu. Za pomocą gumy do żucia Nicorette FreshMint Gum można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w
krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette FreshMint Gum podawana jest w czystej postaci. W
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odróżnieniu od papierosów guma Nicorette FreshMint Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które
powstają w procesie spalania.

Wskazania Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Nicorette FreshMint Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i
objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia

Dawkowanie Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie z zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje
się 8 – 12 gum na dobę o odpowiedniej zawartości nikotyny. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (palenie ≤ 20
papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć
leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.
Lek Nicorette FreshMint Gum ułatwia rzucenie palenia osobom zdecydowanym na wyjście z nałogu. Gumę należy stosować
przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy
dawka zostanie zmniejszona do 1 – 2 gum na dobę.

Gumę należy żuć, gdy odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa. Gumę żuje się w celu uwolnienia nikotyny, a następnie zaprzestaje się
żucia, aby umożliwić wchłonięcie nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. Nikotyna połknięta ze śliną nie ma korzystnego działania i w
nadmiarze może podrażnić gardło lub żołądek, powodując np. czkawkę. Nicorette FreshMint Gum nie należy żuć jak zwykłej gumy w
sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. Dlatego gumę Nicorette FreshMint Gum należy żuć
wolno, robiąc regularne przerwy.

Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
Następnie przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Tyle czasu potrzeba, żeby wydzieliła się cała nikotyna zawarta w gumie.

Przeciwwskazania Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Kiedy nie stosować leku Nicorette FreshMint Gum:

jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Nicorette Freshmint, 2 mg guma do żucia, 105 szt

Nadużywanie nikotyny, zarówno z produktów zastępujących nikotynę i (lub) na skutek palenia papierosów, może spowodować
wystąpienie objawów przedawkowania. Ryzyko zatrucia w następstwie połknięcia gumy do żucia jest bardzo małe, ponieważ
wchłanianie nikotyny przy braku żucia jest wolne i niepełne.
Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenia protez dentystycznych.
Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette FreshFruit Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne
ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.
Przed zastosowaniem leku Nicorette FreshFruit Gum należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,
choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,
niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
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choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
nadczynności tarczycy,
cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia),
stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
ciężkiej choroby nerek,
zapalenia przełyku.
Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, lek należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
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