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Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system
transdermalny plastry, 7 szt
 

Cena: 55,98 zł

Opis słownikowy

Marka Nicorette

Postać plastry

Producent Johnson & Johnson

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Nikotyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny
plastry, 7 szt

Plastry Nicorette Invisipatch są lekiem, który pomaga osłabiać lub zapobiegać objawom wynikającym z odstawienia nikotyny, w tym
drażliwości, niepokóju, zaburzeń nastroju, zawrotom i bólom głowy oraz zaburzeniom snu. Plastry pozwalają dostarczać do organizmu
odpowiednią dawkę nikotyny w czystej postaci i w odróżnieniu od papierosów nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani
dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania. Równomiernie rozmieszczona w plastrze substancja aktywna jest uwalniana
powoli i ze stałą szybkością wchłania się przez skórę do układu krwionośnego.

Skład Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny plastry, 7 szt

Substancją czynną leku jest nikotyna.
1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h zawiera 23.62 mg nikotyny.
Pozostałe składniki to: warstwa nośna: triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, warstwa
zewnętrzna, ochronna: politeraftalan etylenu (PET) 19 μm, warstwa akrylowa, przylegająca: roztwór akrylowy adhezyjny Durotak
387-2051, potasu wodorotlenek, kroskarmelozę sodową, acetyloacetonian glinu, warstwa ochronna, usuwana przed umieszczeniem
plastra na skórze: politeraftalan etylenu (PET) 100 μm.
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Wskazania Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny plastry, 7 szt

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i
objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Dawkowanie Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny plastry, 7 szt

Dzieci i młodzież
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować produktu Nicorette Invisipatch u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej
grupy wiekowej lekiem Nicorette Invisipatch są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry, a zdjąć przed pójściem spać. Leczenie za pomocą
plastrów (systemu transdermalnego) imituje wahania stężenia nikotyny u palaczy w ciągu dnia i bez przyjmowania nikotyny podczas
snu. Stosowanie plastra w ciągu dnia nie powoduje zaburzeń snu obserwowanych podczas stosowania nikotyny podczas snu.

U osób o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 1, tj. plastra
25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie plastrów (systemu
transdermalnego). Należy stosować raz na dobę plaster 15 mg/16 h przez dwa tygodnie a następnie 10 mg/16 h raz na dobę przez
kolejne dwa tygodnie.U osób o małym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 2, tj. plastra 15 mg/16 h
stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni a następnie kontynuować leczenie za pomocą plastra 10 mg/ 16 h (Krok 3) stosowanego
przez kolejne 4 tygodnie.Tabela stosowania

Du?y stopie? uzale?nienia Niski stopie? uzale?nienia
Wielko?? dawki Czas terapii Wielko?? dawki Czas terapii

Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Jednak niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu
leczenia, aby nie wrócić do nałogu.

Plastry można stosować same lub w skojarzeniu z gumami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie więcej niż jednej formy nikotynowej
terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości
monoterapii NTZ lub które mają trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to
konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i nikotynowa guma 2 mg mogą być stosowane łącznie.
Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać. Należy
go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla stosowania w monoterapii. Nikotynową gumę 2 mg należy żuć w momencie
poczucia silnej chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być stosowana w ten
sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12
miesięcy.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i zakończyć terapię sukcesem.

Instrukcja stosowania
Plaster Nicorette Invisipatch należy stosować na czystą, suchą, nieuszkodzoną, nieowłosioną skórę, na przykład w obrębie pośladków,
górnej części ramienia lub klatki piersiowej. Należy zmieniać miejsce przyklejenia plastra każdego dnia, to samo miejsce nie powinno być
stosowane przez kolejne dni.Można się kąpać i brać prysznic jak zwykle.

Umyć ręce przez przyklejeniem plastra.
Rozciąć nożyczkami opakowanie wzdłuż, zgodnie z oznakowaniem. Wybrać okolicę ciała, na której skóra jest czysta, sucha,
nieuszkodzona i nieowłosiona, na przykład w obrębie pośladków, górnej części ramienia lub klatki piersiowej.
Zdjąć z plastra część srebrnej, aluminiowej folii ochronnej. Nie dotykać palcami lepkiej strony plastra na tyle, na ile to możliwe.
Przykleić plaster ostrożnie do skóry i odkleić pozostałą część srebrnej, aluminiowej folii ochronnej.
Mocno przycisnąć plaster do skóry dłonią lub palcami.
Potrzeć palcami brzegi plastra w celu upewnienia się, że jest on właściwie przyklejony.
Po odklejeniu zużyte plastry należy wyrzucić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Invisipatch
Nadużywanie nikotyny, zarówno podczas terapii zastępczej i (lub) palenia, może spowodować wystąpienie objawów
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przedawkowania.Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, wymioty, nadmierne
ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Przy
dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie,
zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy
ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Postępowanie w wypadku przedawkowania
Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo.W przypadku połknięcia nadmiernej ilości
nikotyny węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.Należy usunąć plaster i przemyć miejsce aplikacji
wodą.

Pominięcie zastosowania leku Nicorette Invisipatch
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny plastry,
7 szt

Kiedy nie stosować leku Nicorette Invisipatch

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

Informacje dodatkowe Nicorette Invisipatch Krok 2, 15 mg/ 16 h system transdermalny
plastry, 7 szt

Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastrów Nicorette Invisipatch 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.
Plaster Nicorette Invisipatch należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zapobiec
oparzeniom.
Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Invisipatch po zalecanym okresie leczenia, lecz potencjalne ryzyko
długoterminowego stosowania Nicorette Invisipatch jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia
tytoniu.
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