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Niquitin przezroczysty 1 stopień, 21 mg/24 h system
transdermalny 114 mg plastry, 7 szt.
 

Cena: 53,58 zł

Opis słownikowy

Marka Niquitin

Postać plastry

Producent Omega Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Nikotyna

Opis produktu
 

Opis Niquitin przezroczysty 1 stopień, 21 mg/24 h system transdermalny 114 mg plastry, 7
szt.

Opis

NiQuitin to lek w postaci różowych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

Skład

1 plaster o powierzchni 22 cm2 do stosowania na skórze, zawierający 114 mg nikotyny jako substancje czynną, uwalnia 21 mg nikotyny
w ciągu 24 godzin. Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, wielowarstwowy laminat
(barwiony średniej gęstości polietylen / aluminium / polietylenu tereftalan / etylenowinylooctan), wysokiej gęstości film polietylenowy,
poliizobutylen, silifikowany film poliestrowy, brązowy atrament.

Dawkowanie

Przed rozpoczęciem kuracji, należy zaprzestać palenia papierosów. W trakcie kuracji nie należy palić tytoniu oraz przyjmować innych
preparatów zawierających nikotynę.

Plaster należy stosować raz na dobę.

Palący więcej niż 10 papierosów dziennie powinni przestrzegać poniższego, trój stopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1. NiQuitin 21 mg/24 godz. Stopień2. NiQuitin 14 mg / 24 godz. Stopień 3. NiQuitin 7 mg / 24 godz.
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6 tygodni 2 tygodnie 2 tygodnie
początkowy okres kuracji okres kuracji ze zmniejszeniem dawki okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg  / 24 godz.) trwającego 6 tygodni, a następnie
przejść do stopnia 2 (7 mg / 24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.

Aby uzyskać najlepsze wyniku kuracji należy zastosować pełny dziesięcio lub ośmiotygodniowy plan kuracji.

Nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni.

Aby plaster właściwie trzymał się na skórze, należy go stosować na nieowłosioną, czystą i suchą skórę.

Należy unikać miejsc gdzie skóra się marszczy oraz gdzie powstają fałdy podczas poruszania się.

Należy zmieniać raz na dobę, najlepiej o tej samej porze i możliwie szybko po przebudzeniu się.

Na to samo miejsce nie należy naklejać plastra przed upływem 7 dni.

Nie trzymać plastra na skórze dłużej niż 24 godziny.

Jeżeli plaster odpadnie należy nakleić nowy na inne, nieowłosione miejsce.

Działanie

NiQuitin przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny. W trakcie dziesiecio lub ośmiotygodniowego leczenia stopniowo
zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na nikotynę.

Wskazania

Wskazany do leczenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój,
drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle
głowy, bóle mięśni, zaparcia, zmęczenie) związanych z rzucaniem palenia.

Przeciwwskazania

Nie używać plastra na zaczerwienioną i podrażnioną skórę.
Jeśli stwierdzono uczulenie na nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra.
Nie stosować u dzieci.

Działania niepożądane

Bardzo często: (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

zaburzenia skórne w miejscu stosowania plastra
zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
nudności, wymioty
ból głowy
zawroty głowy
kołatanie serca

Często: (u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów)

nerwowość
drżenie
kaszel
zapalenie gardła
niestrawność
bóle brzucha
biegunka
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zaparcie
zwiększona potliwość
suchość w jamie ustnej
bóle stawów, mięśni, klatki piersiowej lub kończyn
zmęczenie, złe samopoczucie lub osłabienie

Niezbyt często: (u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

tachykardia (przyśpieszona czynność serca)
reakcje alergiczne (uczulenie)
objawy grypopodobne

Bardzo rzadko: (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

reakcje skórne
nadwrażliwość na światło słoneczne
ciężkie reakcje alergiczne (świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, wysypka skórna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W okresie ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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