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Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.
 

Cena: 38,77 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Adamed

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Cytyzyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszenia głodu nikotynowego osób, które chcą
przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Jedno
opakowanie (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Dla ułatwienia na blistrze są kolejne dni przyjmowania leku.

Działanie Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

Recigar zawiera w swoim składzie cytyzynę. Cytyzyna jest alkaloidem, który oddziałuje na receptory nikotynowe. Cytyzyna konkuruje z
nikotyną o te same receptory, wiąże się silniej, stopniowo wypiera z nich nikotynę. Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia
zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie się od palenia tytoniu bez objawów abstynencji.

Wskazania Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

odzwyczajenie od palenia tytoniu,
zmniejszenie głodu nikotynowego, u osób rzucających palenie,
leczenie uzależnienia od nikotyny.
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Dawkowanie Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do

lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje si? doustnie, popijaj?c odpowiedni? ilo?ci? wody.

Dawkowanie: zgodnie z poni?szym schematem, czas trwania leczenia wynosi 25 dni.

Kolejne dni kuracji s? oznaczone na blistrze.

Dni terapii Dawkowanie Maksymalna dawka
dobowa

Od 1 do 3 dni 1 tabletka powlekana co 2
godziny

6 tabletek powlekanych

Od 4 do 12 dnia 1 tabletka powlekana co 2,5
godziny

5 tabletek powlekanych

Od 13 do 16 dnia 1 tabletka powlekana co 3
godziny

4 tabletki powlekane

Od 17 do 20 dnia 1 tabletka powlekana co 5
godzin

3 tabletki powlekane

Od 21 do 25 dnia 1 do 2 tabletek
powlekanych na dob?

do 2 tabletek

Osoba pal?ca powinna ca?kowicie zrezygnowa? z palenia najpó?niej 5. dnia po
rozpocz?ciu leczenia.
Osoba, która zrezygnowa?a z palenia, w ?adnym przypadku nie mo?e pozwoli?
sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zale?y trwa?o??
uzyskanego wyniku leczenia.
Je?eli rezultat terapii jest niezadowalaj?cy, nale?y przerwa? leczenie i po up?ywie
2 do 3 miesi?cy rozpocz?? leczenie ponownie.

Przeciwwskazania Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

Kiedy nie stosować leku Recigar:
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jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
jeśli pacjent niedawno przebył zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,
w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
w okresie ciąży i karmienia piersią.

Informacje dodatkowe Recigar, tabletki powlekane, 100 szt.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recigar, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, miażdżycę tętnic i
inne choroby obwodowe naczyń krwionośnych, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność
tarczycy, cukrzycę, schizofrenię, niewydolność nerek i wątroby,
jeśli pacjent jest osobą w wieku powyżej 65 lat.
Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

Jeśli u pacjenta występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia psychiatryczne, powinien omówić to z lekarzem.

Rzucanie palenia może powodować zmiany w organizmie człowieka, co może powodować zmiany w działaniu innych leków. Z tego
powodu być może konieczna będzie modyfikacja ich dawkowania.

Obecnie brak informacji czy lek zmniejsza skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych działających ogólnoustrojowo, więc
zaleca się stosowanie dodatkowych metod barierowych podczas leczenia.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia

Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej oraz chronić przed światłem.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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