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NiQuitin Mini tabletki do ssania 4 mg, 20 tabletek
 

Cena: 12,78 zł

Opis słownikowy

Dawka 4 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Opis produktu leczniczego:

NiQuitin MINI 4 mg, tabletki do ssania;

Skład:

Nicotinum. 1 tabletka do ssania NiQuitin Mini zawiera odpowiednio 1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). 1
pastylka do ssania NiQuitin zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).
Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1028,37 mg (2mg) lub 1015 mg (4 mg), sód 15
mg. Jeden plaster NiQuitin Przezroczysty, odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu
24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera
114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Wskazania do stosowania:

NiQuitin Przezroczysty, NiQuitin, pastylki do ssania oraz NiQuitin Mini sa wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia
nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia
koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z
rzucaniem palenia tytoniu. Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe produkty NiQuitin należy
stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia.

 Przeciwwskazania:
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Nie należy stosować w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancje pomocniczą preparatu, u dzieci w wieku poniżej 12
lat (dotyczy: NiQuitin Przezroczysty oraz NiQuitin Mini, tabletki do ssania), u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (dotyczy: NiQuitin,
pastylki do ssania), u osób niepalących, u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania), u
osób niepalących.

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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