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Desmoxan 1,5 mg, 100 tabletek
 

Cena: 53,49 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 100 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Opis

Desmoxan, lek dla osób, które chcą się odzwyczaić się od nałogu palenia tytoniu. Substancja czynna cytyzyna, której działanie podobne
jest do nikotyny. Jest to to pełna 25-dniowa kuracja, a substancja czynna leku systematycznie wypiera nikotynę z organizmu.

Wskazania

Odzwyczajenie się od palenia tytoniu i zmniejszenie głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić.
Trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Działanie
Stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu.

Dawkowanie

Przez 3 pierwsze dni: po 1 kapsułce co 2 godziny (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę
wypalanych papierosów.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia tytoniu, należy postępować jak poniżej:

od 4 do 12 dnia: 1 kapsułka co 2,5 godziny (maksymalnie 5 kapsułek na dobę),
od 13 do 16 dnia 1 kapsułka co 3 godziny (maksymalnie 4 kapsułki na dobę),
od 17 do 20 dnia 1 kapsułka co 5 godzin (maksymalnie 3 kapsułki na dobę),
od 21 do 25 dnia 1 do 2 kapsułek na dobę.

Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku Desmoxan.
Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2 do 3 miesięcy.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody.
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Skład

1 tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Substancja czynna: cytyzyna.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.
Skład kapsułki twardej: dwutlenek tytanu, indygotyna, żelatyna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Ciąża i okres karmienia piersią,
Niestabilna dławica piersiowa,
Przebyty niedawno udar mózgu,
Klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca,
Przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego.
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem

Działania niepożądane
Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia: 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, trudności w koncentracji, osłabienie popędu płciowego,
przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, wzrost ciśnienia, 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).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.

Dodatkowe informacje
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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

