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Niquitin, 2 mg, pastylki do ssania, smak miętowy, 72szt
 

Cena: 55,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 72 szt.

Postać pastyl.do ssania

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Pastylki do ssania NiQuitin łagodzą objawy odstawienia nikotyny. Stosowane regularnie dostarczają do organizmu nikotynę
terapeutyczną, która wspomaga rzucenie palenia.

Korzyści ze stosowania pastylek do ssania NiQuitin
Pastylki do ssania NiQuitin, w odróżnieniu od tytoniu, nie zawierają szkodliwych substancji smolistych, tlenku węgla oraz wielu innych
związków chemicznych niekorzystnie wpływających na zdrowie.

Pastylki pomagają hamować głód nikotynowy. 
Produkty stosowane w nikotynowej terapii zastępczej, takie pastylki do ssania NiQuitin, zawierają ściśle kontrolowane ilości nikotyny
terapeutycznej, która łagodzi głód nikotynowy i objawy odstawienia tej substancji, co sprawia, że rzucenie palenia jest łatwiejsze.
Jak stosować pastylki do ssania NiQuitin

Należy umieścić jedną pastylkę w jamie ustnej i pozwolić jej się całkowicie rozpuścić. Powinno to potrwać od 20 do 30 minut. W tym
czasie uwalniana nikotyna dociera do organizmu przez śluzówkę jamy ustnej. Aby otrzymać odpowiednią dawkę nikotyny terapeutycznej
z pastylki, nie należy jej żuć ani połykać w całości. Podczas ssania pastylek NiQuitin nie należy jeść ani pić.

Pastylki do ssania NiQuitin należy stosować zgodnie z trójstopniowym schematem dawkowania, w celu złagodzenia objawów
wynikających z odstawienia nikotyny oraz stopniowego wyjścia z nałogu palenia.

Dawkowanie
Odpowiednią dawkę nikotyny należy wybrać w zależności od tego, kiedy wypalany jest pierwszy papieros w ciągu dnia. Pastylki do
ssania NiQuitin 2 mg zalecane są osobom, które po przebudzeniu wytrzymują bez papierosa dłużej niż 30 minut. Jeśli natomiast
wypalenie pierwszego papierosa po przebudzeniu następuje w ciągu 30 minut, należy wybrać pastylki do ssania NiQuitin 4 mg.
Jeśli terapia została rozpoczęta od pastylek 4 mg, można w trakcie zmienić je na pastylki 2 mg w fazie zmniejszania liczby pastylek.
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Dawka i Czas trwania 
Stopień 1 ( Do 6 tygodni )
1 pastylka co 1-2 godziny,
co najmniej 9 pastylek w ciągu dnia,
maksymalnie 15 pastylek.

Stopień 2 ( Po upływie 6 tygodni )
1 pastylka co 2-4 godziny.

Stopień 3 ( Po upływie 9 tygodni )
1 pastylka co 4-8 godzin.

Aby móc powstrzymać się od palenia przez kolejne 12 tygodni, należy stosować 1 lub 2 pastylki na dobę tylko w przypadkach silnej
ochoty na zapalenie papierosa.

NiQuitin, 2 mg, pastylki do ssania
Skład: Nicotinum
1 pastylka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).
Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1028,37 mg (dla 2 mg) / 1015 mg (dla 4 mg), sód
15 mg.

Wskazania do stosowania
Pastylki do ssania NiQuitin wskazane są do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu
nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli
to możliwe, podczas rzucania palenia, pastylki do ssania NiQuitin należy stosować jednocześnie
z programem wspierającym rzucenie palenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Produkt leczniczy NiQuitin pastylki do ssania jest przeciwwskazany:
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u osób niepalących;
u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Perrigo Poland Sp. z o.o.

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 farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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Galeria
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