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NiQuitin Mini 1,5 mg, 20 tabletek do ssania
 

cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 20 sztuk

Postać pastylki do ssania

Producent glaxosmithkline

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

nikotyna

Opis produktu
 

Wskazania

Tabletki do ssania NiQuitin MINI są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z
odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia.

Substancja czynna: nicotinum

Skład

1 tabletka do ssania zawiera:

1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem)

Wykaz substancji pomocniczych: Mannitol, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, wapnia polikarbofil, sodu węglan
bezwodny, acesulfam potasowy, magnezu stearynian, aromat mentolowy 020184, aromat mięty pieprzowej 022173, aromat korygujący
smak 031431

Dawkowanie

Tabletki do ssania NiQuitin Mini należy umieścić w jamie ustnej i co pewien czas przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą,
do czasu całkowitego rozpuszczenia (ok. 10 min). W tym czasie uwalniana nikotyna dociera do organizmu przez śluzówkę jamy ustnej.

Podczas ssania tabletek NiQuitin Mini nie należy jeść ani pić.

Dawkowanie
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 Po rozpoczęciu terapii należy starać się zaprzestania przyjmowania tytoniu.

Moc produktu należy dobrać zależnie od ilości wypalanych papierosów dziennie. NiQuitin Mini 1,5 mg jest zalecany jest osobom, którzy
wypalają maksymalnie 20 papierosów dziennie. Jeśli wypalana jest większa liczba papierosów, terapię należy rozpocząć od NiQuitin 4
mg.

Dorośli (osoby powyżej 18 lat i starsze)

Należy przyjmować tabletki, kiedy tylko odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa.

Zaleca się stosowanie zazwyczaj 8-12 tabletek na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.

Należy stosować lek przez okres 6 tygodni, aby przełamać nawyk palenia, a następnie stopniowo ograniczać ilość przyjmowanych
tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy przyjmuje się 1-2 tabletki na dobę.

Aby móc powstrzymać się od palenia po zakończeniu kuracji, tabletki można stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie
papierosa.

Pacjenci stosujący lek dłużej niż 9 miesięcy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież:

Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności
leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować tego leku o dzieci poniżej 12 lat. Normalna dawka nikotyny stosowana u osoby dorosłej może spowodować u
dziecka ciężkie lub śmiertelne zatrucie. Dlatego też należy przechowywać produkt NiQuitin MINI w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NiQuitin MINI:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

lek nie powinien być stosowany przez osoby niepalące oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania NiQuitin MINI należy omówić to z lekarzem, farmaceuta lub pielęgniarką:

Osoby uzależnione od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, chorujące na niestabilną lub
nasilającą się dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej), lub nocną postać dławicy piersiowej, ciężkie zaburzenia rytmu serca powinny
próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, chyba, że lekarz zezwoli na jej stosowanie.

Osoby chore na cukrzycę, stosujące tabletki NiQuitin MINI, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia
dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.

Osoby, u których występowały napady padaczki

Osoby, u których kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna obejmująca obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub
swędząca wysypka na skórze (pokrzywka) powinny zachować ostrożność. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami
spowodować takie reakcje.

Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek NiQutin MINI z gumą do żucia zawierającą nikotynę.
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Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku:

ciężkiej lub umiarkowanej niewydolności wątroby lub nerek ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań
niepożądanych,

niekontrolowanej nadczynność tarczycy lub guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy wpływający na ciśnienie krwi) ze
względu na możliwość nasilenia objawów choroby, o czym poinformuje lekarz,

owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy lub zapalenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy jamą ustną a żołądkiem)
ponieważ połykana nikotyna może zaostrzyć objawy choroby, może też wywołać owrzodzenie jamy ustnej. W razie nasilenia objawów
choroby należy poradzić się lekarza. Może się okazać, że należy zamienić doustną formę nikotynowej terapii zastępczej na plastry.

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uzależnienia od tego produktu leczniczego lub lub jeśli pacjent uważa, że stał się
uzależniony od tego leku.

Uwagi do stosowania

Lek NiQuitin MINI zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zalecanym dawkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych po zażyciu leku NiQuitin MINI.Samo
zaprzestanie palenia może powodować objawy takie jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy grypopodobne.
Objawy, takie jak depresja, rozdrażnienie, lęk, niepokój, zwiększony apetyt i bezsenność mogą również być spowodowane zaprzestaniem
palenia tytoniu.Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Tabletki do ssania mogą spowodować lekkie podrażnienie lub bolesność języka lub ust. Mogą wystąpić nudności.

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Ból gardła

Nudności

Uczucie dyskomfortu w żołądku

Biegunka

Niestrawność/zgaga

Wzdęcia z oddawaniem wiatrów

Czkawka

Zapalenie gardła

Niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Nerwowość

Depresja
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 Palpitacje (uczucie silnego bicia serca)

Przyspieszona czynność serca,

Ból w klatce piersiowej

Wysypka

Zmęczenie i ogólne złe samopoczucie

Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej,
wysypki skórnej lub uczucia możliwości wystąpienia omdlenia

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

drgawki

dysfagia (trudności w przełykaniu)

odbijanie ze zwracaniem gazu z żołądka przez usta (głośne odbijanie)

nadmierne wydzielanie śliny

choroby grypopodobne (objawy grypopodobne)

reakcja nadwrażliwości

drżenie, zaburzenia smaku, parestezje w obrębie ust (mrowienie lub drętwienie ust)

duszność

swędzenie lub wysypka, opuchlizna skóry lub błony śluzowej, zaczerwienienie skóry, nadmierne pocenie się

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również wydawanych bez recepty.

Zaprzestanie palenia tytoniu może zmienić działanie innych stosowanych leków. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Palenie tytoniu w czasie ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Może być przyczyną opóźnienia wzrostu płodu, przedwczesnego porodu
lub urodzenia martwego dziecka. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą poprawy zdrowia zarówno ciężarnej jak i dziecka.
Im szybciej dojdzie do zaprzestania palenia tym lepiej.Kobiety w ciąży powinny rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii
zastępczej. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej wspierającej
próbę rzucenia palenia, ponieważ będzie ona korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż kontynuowanie palenia. Decyzję o zastosowaniu
nikotynowej terapii zastępczej podczas ciąży należy podjąć możliwie najwcześniej. Wskazane jest stosowanie leczenia tylko przez 2-3
miesiące. Należypamiętać, że najważniejsze jest rzucenie palenia. Leki takie jak tabletki do ssania mogą być korzystniejsze niż plastry,
które uwalniają nikotynę przez całą dobę. Plastry można stosować, jeśli tabletki powodują nudności lub wymioty.Dym tytoniowy, na
który narażone są niemowlęta karmione piersią powoduje u nich trudności z oddychaniem i inne problemy zdrowotne. Kobiety karmiące
piersią powinny rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz lub farmaceuta może
zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej. Kiedy kobieta karmiąca piersią stosuje nikotynową terapię zastępczą, ilość nikotyny
którą niemowlę dostaje z mlekiem matki jest niewielka i znaczniemniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone
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 w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.Najlepiej stosować nikotynową terapię zastępczą dostarczając w ciągu dnia
pojedyncze dawki nikotyny (np. tabletki do ssania lub gumy do żucia a nie plastry). Najlepiej karmić dziecko tuż przed zażyciem tabletki,
ponieważ dostanie ono wtedy najmniejszą możliwą dawkę nikotyny.

Zawartość:

Lek ma postać niewielkichm białych lub prawie białych owalnych tabletek, obustronnie wypukłych. Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PERRIGO

Pozwolenie: MZ 15448
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