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Nicorette, classic gum, 4mg, 1 listek (15szt.)
 

Cena: 12,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 105 szt.

Postać Guma do żucia

Producent LEO

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Nicorette, classic gum, 4mg, 1 listek (15szt.)

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają się pojawiać różne
objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi drażliwośc, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz
zaburzenia snu. Za pomocą gumy Nicorette można im zapobiec lub je osłabić dostarczając do organizmi w krótkim czasie niewielkie
dawki nikotyny.

Skład:
Jedna kostka gumy Nicorette zawiera: 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20%, substancje pomocnicze: bezwodny
węglan sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

Dawkowanie:
Bez zalecenia lekarza nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Wstępna dawka powinna zostać dobrana indywidualnie w zależności
od stopnia uzależnienia od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę.
Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia 6 lub palenie poniżej 20 papierosów na dobę) powinny
rozpocząć leczenie od dawki 2 mg.
Osoby paląca o wysokim stopni uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na
dobę.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane:
Większość objawów niepożądanych występuje w ciągu pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Podczas pierwszych dni
stosowania najczęściej zgłasza się podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny
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może początkowo powodować czkawkę. Wymienione działania niepożądane ustępują zwykle po kilku dniach leczenia. Jeżeli występują
nadal należy skonsultować się z lekarzem.

Do innych objawów niepożądanych należą:
bardzo często:
bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka,
często:
zawroty głowy, nudności, wymioty,
niezbyt często:
kołatanie serca, rumień pokrzywka,
rzadko i bardzo rzadko:
przejściowe migotanie przedsionków, bóle jamy ustnej i gardła, bóle mięśni żuchwy, reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy.
U niektórych osób mogą wystąpić inne objawy niepożądane niewymienione wyżej. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwagi:
Przed zastosowaniem w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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