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Nicorette FreshFruit Gum gumadożucialecz. 
 

Cena: 135,56 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 mg

Kraj produkcji Szwecja

Opakowanie 105 szt.

Postać guma do żucia lecz.

Producent/
Dystrybutor

MCNEIL AB

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Nicotinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne
objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz
zaburzenia snu. Za pomocą gumy do żucia Nicorette FreshFruit Gum można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w
krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette FreshFruit Gum podawana jest w czystej postaci. W
odróżnieniu od papierosów guma Nicorette FreshFruit Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które
pojawiają się podczas spalania tytoniu. Wskazania Nicorette FreshFruit Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów
tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia. Dawkowanie
Żuj gumę powoli do momentu poczucia smaku. Następnie przerwij żucie i zatrzymaj gumę między dziąsłem i policzkiem. Czynność tę
należy powtarzać przez 30 minut. Guma do żucia zacznie uwalniać nikotynę, która będzie następnie wchłaniana przez błonę śluzową
jamy ustnej. Gdy smak zacznie zanikać, można sięgnąć po kolejną Gumę NICORETTE.  Ile gum NICORETTE® potrzebuję? Będzie to
zależało od ilości papierosów wypalanych dotąd dziennie. Zgodnie z zaleceniami, większość osób stosuje na początku 8-12 gum, a
następnie do 15 gum dziennie. Zaleca się używanie gum przez co najmniej trzy miesiące, a następnie stopniowe zmniejszanie ich liczby.
W momencie osiągnięcia liczby 1-2 gum dziennie, powinno być możliwe całkowite zaprzestanie ich używania. Jeśli rozpocząłeś leczenie
od gum w dawce 4 mg, to najlepiej jest przejść na gumy o dawce 2 mg na etapie ograniczania liczby gum. Skład 1 guma zawiera: 4 mg
substancji czynnej nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem substancje pomocnicze: podłoże gumy do żucia, ksylitol (E 967), olejek
miętowy, sodu węglan bezwodny, acesulfam potasu (E 950), lewomentol, magnezu tlenek, żółcień chinolinowa, lak (E 104); tuttifrutti QL
84441, hypromeloza, sukraloza (E 955), polisorbat 80, ksylitol (E 967), guma arabska (E 414), tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba (E
903), żółcień chinolinowa, lak (E 104).  
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