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Desmoxan 1,5mg x100 tabletek
 

Cena: 64,80 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

cytyzyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Desmoxan to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia
zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenia od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Działanie:

Lek zawiera substancję czynna cytyzynę której działanie podobne jest do nikotyny. Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu.
Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu
nikotynowego).

Dawkowanie:

Pierwsze 3 dni:

1 tabletka co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek na dobę, jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych
papierosów.
Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku. Leczenie
można rozpocząć ponownie w ciągu 2-3 miesięcy.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

Od 4 do 12 dnia – 1 tabletka co 2,5 godziny (maksymalnie 5 tabletek na dobę)
Od 13 do 16 dnia – 1 tabletka co 3 godziny (maksymalnie 4 tabletki na dobę)
Od 17 do 20 dnia – 1 tabletka co 5 godzin (maksymalnie 3 tabletki na dobę)
Od 21 do 25 dnia – 1 lub 2 tabletki na dobę.
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Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Skład:

1 tabletka zawiera 1,5mg cytyzyny

Przeciwwskazania:

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem.
Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Nie stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy.
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