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DESMOXAN kapsułki 1,5mg x 100tabl.
 

Cena: 56,93 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Cytisinum

Opis produktu
 

Opis produktu
Desmoxan to kuracja przeznaczona dla osób, które pragną odzwyczaić się od palenia tytoniu. Zawarta w składzie cytyzyna, substancja
czynna leku, w trakcie trwania kuracji regularnie wypiera nikotynę z organizmu, co doprowadza do stopniowego zmniejszania
uzależnienia od nikotyny i odzwyczajania się od palenia tytoniu. Łagodzi objawy odstawienia i hamuje uciążliwy głód nikotynowy, dzięki
czemu ułatwia rezygnację z palenia papierosów już w pierwszych dniach kuracji. Jedno opakowanie zawierające 100 tabletek wystarcza
na pełną 25-dniową terapię.

Sposób użycia
Desmoxan należy przyjmować zgodnie z poniższym schematem:
od 1. do 3. dnia: 1 tabletka co 2 godziny (6 tabletek dziennie),
od 4. do 12. dnia: 1 tabletka co 2,5 godziny (5 tabletek dziennie),
od 13. do 16. dnia: 1 tabletka co 3 godziny (4 tabletki dziennie),
od 17. do 20. dnia: 1 tabletka co 5 godzin (3 tabletki dziennie),
od 21. do 25. dnia: 1-2 tabletki na dobę (do 2 tabletek dziennie).

Najpóźniej 5-tego dnia po rozpoczęciu terapii należy zrezygnować z palenia.
Nie należy palić podczas trwania terapii, gdyż może to nasilić działania niepożądane.
W przypadku, gdy rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy można je rozpocząć
ponownie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Niestabilna dławica piersiowa.
Przebyty niedawno udar mózgu.
Przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego.
Klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca.
Okres ciąży i laktacji.
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Nie zaleca się jego stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek ze względu na brak doświadczenia klinicznego
z produktem leczniczym Desmoxan u pacjentów w tej grupie.
Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Desmoxan u osób w podeszłym
wieku (powyżej 65 lat).
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Desmoxan u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa
stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Desmoxan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
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