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Recigar 1,5mg, 100 tabletek
 

cena: 61,97 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Recigar to lek, który zawiera substancj? czynn? – cytyzyn?, której dzia?anie podobne jest do nikotyny.
Cytyzyna stopniowo wypiera nikotyn? z organizmu. Dzi?ki temu zmniejsza si? uzale?nienie od nikotyny i
mo?liwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (g?odu nikotynowego).

Wskazanie
 Stosuje si? w odzwyczajaniu si? od palenia tytoniu i zmniejszeniu g?odu nikotynowego.

Dawkowanie
 Recigar nale?y przyjmowa? doustnie, popijaj?c odpowiedni? ilo?ci? wody zgodnie z poni?szym schematem: 

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

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 

 

Osoba pal?ca powinna ca?kowicie zrezygnowa? z palenia najpó?niej 5. dnia po rozpocz?ciu leczenia. Osoba,
która zrezygnowa?a z palenia, w ?adnym przypadku nie mo?e pozwoli? sobie na zapalenie nawet jednego
papierosa. Od tego zale?y trwa?o?? uzyskanego wyniku leczenia. Je?eli rezultat terapii jest niezadowalaj?cy,
nale?y przerwa? leczenie i po up?ywie 2 do 3 miesi?cy rozpocz?? leczenie ponownie.

Sk?ad
 Substancja czynna: cytyzyna. 1 tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Pozosta?e sk?adniki: Rdze? tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-
magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Sk?ad otoczki: AquaPolish P green
Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek
(E171), lak ?ó?cieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek
(SC552873), aspartam (E951)].

Przeciwwskazania
 Nie przyjmowa? leku Recigar:
- je?li pacjent ma uczulenie na cytyzyn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- w przypadku niestabilnej d?awicy piersiowej,
- w przypadku przebytego niedawno zawa?u mi??nia sercowego,
- w przypadku klinicznie istotnych zaburze? rytmu serca,
- w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
- w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 Adamed Pharma S.A.
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