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Tabex 1,5mg x100 tabletek
 

Cena: 77,04 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sopharma

Postać tabletki

Substancja
czynna

cytyzyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Wskazania:

Produkt leczniczy stosuje się w celu odzwyczajenia od używania nikotyny.

Dawkowanie i sposób podawania

Zawsze należy stosować Tabex zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem
lub farmaceutą.

Kurację należy rozpocząć od przyjmowania preparatu Tabex doustnie z odpowiednią ilością wody, w ciągu 3 pierwszych dni, po 1
tabletce co 2 godziny (6 tabletek na dobę), stopniowo zmniejszając liczbę wypalanych papierosów. Jeżeli rezultat jest niezadowalający
należy przerwać leczenie i w przeciągu 2 do 3 miesięcy rozpocząć ponownie. Jeżeli rezultat leczenia jest zadawalający należy
postępować zgodnie z następującym schematem:

Od 4 do 12 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 2 i pół godziny (5 tabletek na dobę).
Od 13 do 16 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 3 godziny (4 tabletki na dobę).
Od 17 do 20 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 5 godzin (3 tabletki na dobę).
Od 21 do 25 dnia należy przyjmować 1-2 tabletki na dobę.

Osoba paląca powinna definitywnie 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 terapii. Jeżeli odnosimy wrażenie że działanie Tabex jest zbyt silne lub zbyt słabe należy ponownie skontaktować się lekarzem
lub farmaceutą.

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

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/tabex-1-5mg-x100-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 

Przeciwwskazania

Tabex jest przeciwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inny składnik Tabex i w przypadkach: miażdżycy
tętniczej, ciężkiej niewydolność układu sercowo - naczyniowego, zaawansowanego nadciśnienia naczyniowo - mózgowego, guzów
chromochłonnych nadnerczy, w niektórych przypadkach schizofrenii, w przypadku ciąży i karmienia piersią oraz gdy występuje
nadczynność tarczycy, owrzodzenie układu trawiennego, cukrzyca, niewydolność nerek lub wątroby czy przypadki refluksu
żołądkowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tabex należy wyznaczać tylko pacjentom o poważnym zamiarze rzucenia palenia tytoniu. Pacjent powinien wiedzieć, ze przyjmowanie
preparatu Tabex kontynuując palenie może doprowadzić do wzmożenia niepożądanych działań nikotyny.

U pacjentów z niedokrwieniem serca, niewydolnością serca, schorzeniami naczyń mózgu, schorzeniami niedrożności tętnic,
nadczynność tarczycy, cukrzyca, niewydolnością nerek lub wątroby, przepisanie preparatu Tabex powinno nastąpić po uważniej ocenie
przez lekarza prowadzącego. Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej osiemnastego roku życia i osób starszych powyżej 65 roku
należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Lek ten zawiera 28 mg laktozy. To oznacza, że przyjmowany zgodnie z zaleceniami dawkowania dostarcza 28 mg laktozy pojedynczą
dawką. Dlatego też nie powinien być stosowany u osób u których stwierdzono niedobór laktozy, galaktozemię, zespół złego wchłaniania
galaktozy i glikogenu.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować Tabex razem z lekami przeciwgruźliczymi.
Nie ma danych klinicznych dotyczących interakcji produktu z innymi lekami.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Tabex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane

Badania kliniczne wskazują na dobrą tolerancję produktu. Tabex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Najczęstsze działania niepożądane które występują głównie na początku leczenia to: zmiany w smaku i apetytu, suchość w
ustach, ból głowy, rozdrażnienie, bezsenność, palpitacje, senność, bóle mięśni, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, duszności,
nudność, zaparcie, tachykardia, lekki wzrost ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, rozwolnienie, utrata masy ciała.
Większość z nich zanika w toku leczenia.

Przedawkowanie

Po przedawkowaniu Tabex obserwuje się symptomy związane z przedawkowaniem nikotyny. Objawami przedawkowania są: nudności,
wymioty, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddychania, zwężone źrenice. We
wszystkich przypadkach przedawkowania powinny być stosowane: płukanie żołądka, infuzja roztworami soli fizjologicznej i glukozy, leki
antykonwulsyjne, leki kardiotonizujące, środki pobudzające układ oddechowy. Powinno być monitorowane ciśnienie krwi, oddychanie i
tętno.
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Skład:

Jednej tabletki powlekanej zawiera:

cytyzyna (Cytisinum) 1,5 mg.
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