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Desmoxan tabl .twarde 1,5 mg 100 kaps.
 

Cena: 76,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 100 kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

O produkcie
Desmoxan, 1,5 mg, tabletki twarde, 100 szt.

Opis
Lek Desmoxan stosuje się w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Terapia antynikotynowa Desmoxanem umożliwa stopniowe
zmniejszenie chęci palenia papierosów bez wystąpienia głodu nikotynowego.

Skład
Substancją czynną leku jest cytyzyna (Cytisinum)

Jedna tabletka twarda zawiera 1,5 mg cytyzyny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.
Skład kapsułki twardej: dwutlenek tytanu, indygotyna, żelatyna.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie
Desmoxan należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody zgodnie z poniższym schematem.

od 1 do 3 dnia 1 tabletka
co 2 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę)

od 4 do 12 dnia 1 tabletka co 2,5 godziny (maksymalnie 5t tabletek na dobę)
od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3 godzin (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 do 2 tabletek na dobę ----
Od pierwszego dnia leczenia należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.
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 Osoba paląca tytoń powinna całkowicie 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 leczenia.
Jeśli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie.
Leczenie można rozpocząć ponownie po upływie 2 do 3 miesięcy.

Działanie
Cytyzyna zawarta w preparacie Desmoxan działa podobnie do nikotyny. Ze względu na to podobieństwo, po wchłonięciu do organizmu,
zachowuje się jak "substytut" nikotyny. Łączy się z tymi samymi receptorami, blokując dostęp nikotynie. Dzięki temu zmniejsza objawy
głodu nikotynowego i zależność od nikotyny.

Wskazania
Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia
zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Desmoxan?

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu,
w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia. Większość działań niepożądanych zanika w trakcie leczenia. Są to:

męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie, łzawienie, rozdrażnienie,
zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała,
bóle, zawroty głowy, uczucie ciężkości głowy,
zaburzenia snu (bezsenność, senność, dziwne sny, koszmary, ospałość), lęk,
trudności w koncentracji,
osłabienie popędu płciowego,
przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego,
duszność,
wzmożone odkrztuszanie, suchość w jamie ustnej, nadmierne ślinienie,
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparda, biegunka, wzdęcia, zgaga),
pieczenie języka, zmiany smaku,
bóle mięśniowe,
wysypka, wzmożona potliwość,
zmniejszenie elastyczności skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Desmoxan powinien być stosowany tylko przez pacjentów, którzy mają poważny zamiar rzucenia palenia tytoniu. Stosowanie leku
Desmoxan i palenie tytoniu może doprowadzić do nasilenia niepożądanych działań nikotyny.

W przypadku występowania następujących chorób:

choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń mózgowych, zaburzenia drożności tętnic, nadciśnienie tętnicze,
guz chromochłonny nadnerczy,
chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku,
nadczynność tarczycy,
cukrzyca,
niektóre postaci schizofrenii,
niewydolność nerek i wątroby; - jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
oraz jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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