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NiQuitin Miętowe Listki 2.5mg - Pomoc w rzucaniu palenia,
15sztuk
 

Cena: 13,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,5 mg

Opakowanie 15 sasz.

Postać lamelki rozpad.w j.ustnej

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Nazwa: NiQuitin Miętowe Listki
Postać: lamelki rozp.w j.ustnej
Dawka: 2,5 mg
Opakowanie: 15 sasz.
Skład:  

1 lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny. 

Zawiera etanol, nie więcej niż 3,9 mg. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Wskazania:  

Produkt NiQuitin Miętowe Listki jest wskazany do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z
odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia (patrz punkt 5.1). Celem terapii jest trwałe
zaprzestanie palenia tytoniu. 

Jeżeli to możliwe, produkt NiQuitin Miętowe Listki należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie
palenia. 

Przeciwwskazania:  

Nie stosować produktu NiQuitin Miętowe Listki: 

• w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienioną w punkcie 6.1, 
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• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, 

• u osób niepalących. 

Działania niepożądane:  

Dorośli 

Lek NiQuitin Miętowe Listki może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inną drogą, włącznie
z paleniem tytoniu. Wiele zaobserwowanych działań niepożądanych jest zgodnych z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które
jest zależne od dawki. 

Działania niepożądane przedstawione w tabeli 1 mają związek z właściwościami nikotyny i odnoszą się do doustnych postaci
nikotynowej terapii zastępczej. 

Informacje o działaniach niepożądanych pochodzą z: 

- randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanego z użyciem placebo, obejmującego 1818 pacjentów.
Uznano te działania niepożądane zgłoszone w tym badaniu, których częstość występowania w grupie pacjentów stosujących produkty
zawierające 2 mg lub 4 mg nikotyny była większa niż w grupie pacjentów stosujących placebo. Częstość występowania działań
niepożądanych została oszacowana na podstawie danych pochodzących z badania. 

- danych zebranych po wprowadzeniu do obrotu doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej. W tym przypadku częstość
występowania działań niepożądanych dla doustnych postaci nikotyny nie może pochodzić z dostępnych danych. 

Tabela 1 

 

Zaburzenia serca 
 

Częstość nieznana 

 

Zaburzenia żołądka i jelit 
 

Bardzo często (od ≥1/10) 
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