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Tabex tabl. 1.5 mg 100 szt. TABL. 0,0015 G
 

Cena: 80,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Cytisinum

Opis produktu
 

Lek Tabex  leczy uzależnienie od nikotyny. Stosowanie leku Tabexpozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności
organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex
jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Skład:
Substancją czynna leku jest cytyzyna.
Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: alkohol poliwinylowy,
tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Dawkowanie:

Kurację należy rozpocząć od przyjmowania preparatu TABEX doustnie, w ciągu 3 pierwszych dni, po 1 tabletce co 2 godziny (6 tabletek
dziennie), stopniowo zmniejszając liczbę wypalanych papierosów.

Od 4 do 12 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 2 i pół godziny (5 tabletek dziennie).

Od 13 do 16 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 3 godziny (4 tabletki dziennie).

Od 17 do 20 dnia należy przyjmować po 1 tabletce co 5 godzin (3 tabletki dziennie).

Od 21 do 25 dnia należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie.

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.
Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie powinna pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego
zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 - 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.
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Jedno opakowanie leku Tabex ( 100 tabletek ) wystarcza na pełną terapię, która trwa 25 dni.

Przeciwwskazania:
Nie stosujemy Tabexu:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku..

- W przypadku niestabilnej dławicy piersiowej.

- W przypadku przebytego niedawno zawału serca.

- W przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca..

- W przypadku niedawno przebytego udaru mózgu.

- W okresie ciąży i karmienia piersią.

- U dzieci poniżej 18 lat.

- U pacjentów w podeszłym wieku ( powyżej 65 lat)

Przed zastosowanie leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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