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NiQuitin Mini tabletki do ssania 1,5 mg 20 tabletek
 

Cena: 19,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Omega Pharma

ILOŚĆ: 20 tabletek do ssania

 

NIQUITIN® MINI, 1,5 MG, TABLETKI DO SSANIA 

Każda tabletka zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

 

 

DZIAŁANIE:

Lek uwalnia nikotynę pozwalając unikać uczucia głody nikotynowego i łagodzić objawy odstawienia.

 

WSKAZANIA:

Tabletki do ssania NiQuitin MINI są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z
odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Końcowym celem terapii jest trwałe
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zaprzestanie palenia tytoniu.

Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki do ssania NiQuitin Mini należy stosować jednocześnie z psychologicznym
programem wspierającym rzucenie palenia.

 

DAWKOWANIE:

Jedną tabletkę NiQuitin MINI należy umieścić w jamie ustnej, od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą,
dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 10 minut). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek
na dobę. Jeżeli odczuwa się potrzebę stosowania leku dłużej niż 9 miesięcy, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (powyżej 18 lat)

Na początku leczenia stosować 8 do 12 tabletek na dobę. Ssać tabletkę, kiedy poczuje się chęć zapalenia papierosa.

Po upływie nie więcej niż 6 tygodni należy stopniowo zmniejszać ilość przyjmowanych tabletek.

Leczenie należy zakończyć, kiedy ilość przyjmowanych tabletek zmaleje do 1-2 na dobę.

Nawet po zakończeniu terapii może wystąpić chęć zapalenia papierosa, można wtedy również

zastosować lek.

 

SKŁAD:

1 tabletka do ssania zawiera odpowiednio 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem) 

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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