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Recigar 1,5mg 100 tabl
 

Cena: 56,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ADAMED PHARMA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Recigar to lek, który stosuje się podczas leczenia uzależnienia od nikotyny. 

DZIAŁANIE:

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:

Odzwyczajenie od palenia tytoniu, zmniejszenie głodu nikotynowego, u osób rzucających palenie, leczenie uzależnienia od nikotyny.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecana dawka: od 1 do 3 dnia - 1 tabletka co 2 godziny; od 4 do 12 dnia - 1 tabletka co 2,5 godziny; od 13 do 16 dnia - 1 tabletka co 3
godziny; od 17 do 20 dnia - 1 tabletka co 5 godzin; od 21 do 25 dnia - 1-2 tabletki na dobę. Na blistrze oznaczone są kolejne dni
przyjmowania leku Recigar.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny. Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: Hypromeloza,
mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; skład otoczki:
AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek
(E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].
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OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, 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.

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej oraz chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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