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Tabex 1,5mg 100tabl.powl.
 

cena: 57,40 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie uzależnienia od nikotyny.

Działanie:

Stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania organizmu osoby palącej na nikotynę.

Sposób użycia:

Dni terapii:

od 1 do 3 dnia: 1 tabletka co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek,
od 4 do 12 dnia: 1 tabletka co 2,5 godziny, maksymalnie 5 tabletek,
od 13 do 16 dnia: 1 tabletka co 3 godziny, maksymalnie 4 tabletki,
od 17 do 20 dnia: 1 tabletka co 5 godzin, maksymalnie 3 tabletki,
od 21 do 25 dnia: 1-2 tabletki dziennie, maksymalnie 2 tabletki.
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Osoba paląca 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. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3
miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

Skład:

1 tabletka zawiera: substancję czynna: cytyzyna 1,5mg,

substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu
stearynian; skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350,
talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować:

w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego zawału serca, klinicznie
istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu,
w okresie ciąży i karmienia piersią,
u osób poniżej 18 lat.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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