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Nicorette Spray smak miętowy 1 mg 13,2 ml
 

Cena: 69,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/daw.

Opakowanie 1 szt.a 150daw.

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent MCNEIL AB

Rejestracja

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Spray 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór, nicotinum

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Zawiera etanol, glikol propylenowy i butylohydroksytoluen (dodatkowe informacje - patrz ulotka)

Dawkowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Instrukcja: Nacisnąć mocno górną część dozownika w celu rozpylenia jednej dawki do jamy ustnej. Aby aerozol nie dostał się do gardła,
podczas rozpylania nie należy wdychać powietrza. Aby uzyskać optymalne wyniki leczenia, przez kilka sekund po rozpyleniu nie należy
przełykać.

Użycie: Zamiast sięgać po papierosa lub jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 lub 2 dawki. Najpierw zastosować jedną
dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli konieczne są dwie dawki, następnym razem
można zastosować od razu 2 kolejne dawki. Dla większości osób palących oznacza to 1-2 dawki co 30 minut do 1 godziny. Na przykład,
jeśli średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15, należy stosować 1-2 dawki co najmniej 15 razy na dobę. Po 6
tygodniach należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby.

Maksymalna ilość to 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki w ciągu godziny. Maksymalna dawka dobowa to 64 dawki w ciągu 16 godzin.
Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nicorette Spray.
Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.
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Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21091
Lek na receptę: Nie

Producent
McNeil AB,
SE-251 09 Helsingborg,
Szwecja
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