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Tabex tabl. 1.5 mg x 100 i
 

Cena: 68,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
substancja czynna: cytyzyna 1,5 mg
substancja pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu do
100 mg.

Działanie:
Substancją czynną preparatu TABEX, jest alkaloid cytozyny (występujący m.in. w nasionach złotokapu Laburnum), wywierający działanie
na receptory N-cholinergiczne (nikotynowe). Cytyzyna pobudza, a następnie poraża zwoje wegetatywne układu nerwowego oraz
powoduje na zasadzie odruchu stymulację oddychania: powoduje też wydzielanie adrenaliny z części rdzeniowej nadnercza i wzrost
ciśnienia krwi. Działanie cytyzyny jest podobne do nikotyny.

Cytyzyna jest wchłonięta z preparatu TABEX, ze względu na podobny mechanizm działania stopniowo wypiera nikotynę, konkurując z nią
o te same receptory.
Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie się od palenia tytoniu bez
objawów abstynencji. U palaczy stosujących preparat TABEX stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie na nikotynę co pozwala
zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów. Należy podkreślić, że osiągnięcie wyleczenia wymaga od osoby palącej silnej woli pozbycia
się nałogu palenie tytoniu!

Dawkowanie:
Kurację należy rozpocząć od przyjmowania preparatu TABEX doustnie, w ciągu 3 pierwszych dni, po 1 tabletce co 2 godziny (6 tabletek
dziennie), stopniowo zmniejszając liczbę wypalanych papierosów.
Od 4 do 12 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 2 i pół godziny (5 tabletek dziennie).
Od 13 do 16 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 3 godziny (4 tabletki dziennie).
Od 17 do 20 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 5 godzin (3 tabletki dziennie).
Od 21 do 25 dnia należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie.

Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie powinna pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego
zależy trwałość uzyskanych wyników terapii. Terapię można powtórzyć po 4-5 miesiącach.
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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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