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NICORETTE SPRAY 13,2ML- 150 DAWEK
 

cena: 69,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Nicorette Spray jest stosowany, aby pomóc rzucić palenie osobom, które chcą zerwać z nałogiem. Jest to rodzaj leczenia zwany
nikotynową terapia zastępczą (NTZ). Nicorette Spray łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód
nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotyny z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć
zwanych objawami odstawiennymi. Dzięki stosowaniu leku Nicorette Spray można zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć
lub zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa. Jest tak dlatego, że kontynuuje się dostarczanie niewielkiej
ilości nikotyny do organizmu przez krótki czas. Lek Nicorette Spray nie zawiera substancji smolistych, tlenku węgla i innych toksyn
występujących w dymie tytoniowym. Aby zwiększyć szanse na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z
porad i wsparcia psychoterapeutycznego.

ZASTOSOWANIE:

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu
nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.
W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

DAWKOWANIE:

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem zawartym w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nicorette Spray. Podczas stosowania leku Nicorette Spray
należy całkowicie zaprzestać palenia. Zalecany w kolejnych etapach schemat stosowania leku Nicorette Spray. Etap 1: tygodnie 1-6.
Zamiast sięgać po papierosa lub jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 lub 2 dawki. Najpierw zastosować jedna dawkę, a
następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, druga dawkę. Jeśli konieczne są dwie dawki, następnym razem można
zastosować od razu 2 kolejne dawki. Dla większości osób palących oznacza to 1 lub 2 dawki co 30 minut do godziny. Na przykład, jeśli
średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15, należy stosować 1-2 dawki co najmniej 15 razy na dobę. Nie stosować
więcej niż 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki na godzinę przez 16 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 64 dawki w ciągu 16 godzin.
Etap 2: tygodnie 7-9. Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby. Przed końcem 9 tygodnia pacjent powinien stosować
POŁOWĘ średniej liczny dawek stosowanych w etapie 1. Etap 3: tygodnie 10-12. Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w
ciągu doby, tak by w 12 tygodniu nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do
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2-4, należy zaprzestać stosowania leku Nicorette Spray. Po zakończeniu leczenia nadal może występować chęć zapalenia papierosa. Nie
należy wyrzucać pozostałego leku, ponieważ głód nikotynowy może pojawić się nagle. Jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy
zastosować jedną dawkę lub dwie, jeśli jedna nie spowoduje poprawy w ciągu kilku minut. Zazwyczaj należy stosować lek Nicorette
Spray przez 3 miesiące, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Jeśli pacjent musi stosować lek Nicorette Spray przez okres dłuższy niż 6
miesięcy, należy skonsultować się z lekarzem.

INTERAKCJE:

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu
nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.
W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek Nicorette Spray może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się
którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą. Pełna lista działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania.
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