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Desmoxan 15 mg Cytistinum rzucanie palenia 100 tabletek
 

cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 15 mg

Opakowanie 100 kapsułek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

cystinum

Opis produktu
 

Wskazania

Desmoxan stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego
zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.
Substancja czynna: cytisinum

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg substancji czynnej cytyzyny.

Pozostałe składniki to:mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, glicerolu dibehenian, hypromeloza.

Dawkowanie

Od pierwszego dnia leczenia lekiem Desmoxan należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Całkowity czas leczenia to 25
dni.

od 1 do 3 dnia, 1 tabletka Desmoxan co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek na dobę
od 4 do 12 dnia, 1 tabletka co 2,5 godziny, maksymalnie 5 tabletekna dobę
od 13 do 16 dnia, 1 tabletka co 3 godziny, maksymalnie 4 tabletek na dobę
od 17 do 20 dnia, 1 tabletka co 5 godzin, maksymalnie 3 tabletek na dobę
od 21 do 25 dnia, 1 do 2 kapsułek Desmoxan na dobę, -
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 Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego
zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeśli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie. Leczenie można
rozpocząć ponownie po upływie 2 do 3 miesięcy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Desmoxan:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej;

w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu;

w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia
Opis

Desmoxan postaci tabletek jest lekiem polecanym osobom, które chcą zerwać lub ograniczyć palenie tytoniu. Celem kuracji
Desmoxanem jest całkowita abstynencja tytoniowa.

Lek Desmoxan zawiera substancję czynną – cytyzynę, której działanie polega na stopniowym wypieraniu i zastępowaniu nikotyny w
organizmie pacjenta. Z racji podobieństwa obu związków chemicznych dla organizmu, możliwe jest zmniejszenie uzależnienia od
nikotyny, bez uciążliwych skutków związanych z głodem nikotynowym.

Stosowanie leku podzielone jest na pięć etapów intensywności dostarczania cytyzyny do organizmu.

Od pierwszego dnia leczenia za pomocą leku Desmoxanm należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa.

Ważne jest, aby podczas trwania kuracji ograniczyć palenie produktów tytoniowych, tak aby już piątego dnia całkowicie go zaprzestać.
Jest to warunek konieczny do prawidłowego przeprowadzenia terapii. Ewentualny powrót do nałogu podczas trwania kuracji, może
zniweczyć jej działanie.

Jeśli terapia została przerwana można do niej wrócić najwcześniej po okresie 2 miesięcy.
Desmoxan powinien być stosowany tylko przez pacjentów, którzy mają poważny zamiar rzucenia palenia tytoniu. Stosowanie leku
Desmoxan i palenie tytoniu może doprowadzić do nasilenia niepożądanych działań nikotyny.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Desmoxan, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń mózgowych;

pacjent cierpi na zaburzenia drożności tętnic, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, chorobę wrzodową żołądka i
dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność tarczycy, cukrzycę, niektóre postaci schizofrenii, niewydolność nerek i wątroby;

jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Działania niepożądane

Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia. Są to:

męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie, łzawienie, zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, bóle, zawroty głowy,
rozdrażnienie, uczucie ciężkości głowy, zaburzenia snu (bezsenność, senność, dziwne sny, koszmary, ospałość), zmiany nastroju, lęk,
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 trudności w koncentracji, osłabienie popędu płciowego, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, duszność,
wzmożone odkrztuszanie, suchość w jamie ustnej, nadmierne ślinienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty,
zaparcia, biegunka, wzdęcia, zgaga), pieczenie języka, zmiany smaku, bóle mięśniowe, wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie
elastyczności skóry, zwiększenie aktywności aminotransferaz (pewien rodzaj enzymów wątrobowych).

Większość działań niepożądanych zanika w trakcie leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Ciąża i laktacja

Desmoxan w ciąży:

Lek Desmoxanjest przeciwwskazany w ciąży i podczas karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Desmoxan. Należy zwrócić się
po poradę do lekarza.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 100 tabletek

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA

Pozwolenie: 24354
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