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Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105
szt
 

Cena: 132,79 zł

Opis słownikowy

Marka Nicorette

Postać guma do żucia

Producent Johnson & Johnson

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Nikotyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Nicorette Icy White Gum to lecznicza guma do żucia zawierająca nikotynę w czystej postaci. Stosowanie leku pozwala zapobiegać lub
łagodzić objawy wynikające z odstawienia nikotyny, w tym drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty głowy oraz zaburzenia
snu. Guma dostarcza w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny i w odróżnieniu od papierosów nie wydziela szkodliwych substancji
smolistych oraz dwutlenku węgla, które pojawiają się podczas spalania wyrobów tytoniowych. Guma do żucia Nicorette Icy White Gum
nie zawiera cukru (sacharozy) ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Skład Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Pozostałe składniki
to: rdzeń - baza gumy do żucia (Cafosa 258 Soft) (E321), ksylitol (E967), olejek miętowy, sodu węglan bezwodny, acesulfam potasu
(E950), lewomentol, magnezu tlenek, lekki, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104); otoczka podpowłokowa – Winterfresh RDE4-149,
hypromeloza, sukraloza (E955), polisorbat 80; otoczka twarda - ksylitol (E967), skrobia, tytanu dwutlenek (E171), Winterfresh RDE4-149,
wosk Carnauba, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104).

Działanie Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt
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Guma Nicorette Icy White to szybki i wygodny sposób na zwalczanie objawów rzucenia palenia. Większa dawka jest dopasowana dla
osób palących więcej niż 20 papierosów dziennie. Działa szybko, dzięki nikotynie wchłaniającej się przez błonę śluzową jamy ustnej,
łagodząc głód nikotynowy i objawy odstawienia. 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 IcyWhite Gum można im
zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette
IcyWhite Gum podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów guma Nicorette IcyWhite Gum nie wydziela szkodliwych
substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.

Wskazania Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

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

Dawkowanie Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
8-12 gum na dobę,
wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualne w zależności od stopnia uzależnienia od nikotyny (guma z dawką 4 mg
przeznaczona jest dla pacjentów palących powyżej 20 papierosów w ciągu doby).

Technika żucia gumy

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.

Zaprzestanie palenia

Gumę należy stosować przez co najmniej 3 miesiące, a następnie stopniowo odstawiać lek.
Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 gum na dobę.

Ograniczenie palenia

Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, gumę należy
stosować pomiędzy paleniem wyrobów tytoniowych, w momencie pojawienia się chęci zapalenia.
W przypadku gdy po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z
lekarzem.

Czasowa abstynencja

Lek pomaga osobom palącym w czasowym powstrzymaniu się od palenia, w tym w miejscach, gdzie palenie jest zabronione.
Gumę należy stosować, gdy pojawia się chęć zapalenia.
Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę i rozważyć próbę zaprzestania palenia tak szybko, jak będzie to możliwe, ale nie później
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania
palenia, należy skonsultować się z lekarzem. Zwykle regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane.
Jednak niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy
zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego. Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one
udoskonalić proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Przeciwwskazania Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt
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Uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Informacje dodatkowe Nicorette Icy White Gum, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nicorette Icy White Gum należy omówić to z lekarzem w szczególności w przypadku:
przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej, niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
nadczynności tarczycy,
cukrzycy insulinozależnej,
stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
ciężkiej choroby nerek,
zapalenia przełyku.
Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenia protez dentystycznych.
Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette Icy White Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne
ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.
Lek Nicorette Icy White Gum zawiera butylohydroksytoluen (E 321) i może powodować podrażnienie błon śluzowych.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę i jest uznawany za „wolny od sodu”.
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