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Nicovel, nicotin medicinsk tyggegummi 2 mg, 4 mg, Pligttekst til offentlighed

Pligttekst Nicovel (nicotin) 2 mg, 4 mg medicinsk tyggegummi
Offentlighed

Produktinformation Nicovel (nicotin) 2 mg, 4 mg medicinsk tyggegummi
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen
eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Behandling af nicotinafhængighed. Virkning: Lindring af nicotintrang og
abstinenssymptomer i forbindelse med tobaksafvænning. Dosering: 1 stk. tyggegummi hver 1-2 timer.
Ved cigaret forbrug under 20 dagligt anbefales 2 mg. 4 mg bør bruges ved stærk nicotinafhængighed,
eller hvis rygeophør ikke lykkes efter anvendelse af 2 mg. Max. daglig dosis til rygestop er 24 stk. ved
rygereduktion er max. daglig dosis 24 stk. 2 mg eller 12 stk. 4 mg tyggegummi. Kaffe og syrlige
drikke bør ikke indtages op til 15 min. før brug af Nicovel. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed
overfor nicotin eller nogle af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Forsigtighedsregler:
Bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed bør udvises ved brug hos
patienter med ukontrolleret forhøjet blodtryk, brystsmerter (ustabil eller forværret angina pectoris),
alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen, nyligt hjerteanfald eller slagtilfælde, sukkersyge, svulst i binyren
(fæocromocytom), overaktiv skjoldbruskkirtel, alvorlig svækket nyre- og /eller leverfunktion samt hos
patienter der tidligere har oplevet overfølsomhedsreaktioner med hævelser i læber, ansigt og hals eller
kløende udslæt. Bør anvendes ved forsigtighed hos patienter som lider af betændelse i spiserøret eller
mavesår idet sunket nicotin kan forværre disse tilstande. Nicotin kan fremkalde afhængighed.
Tyggegummi kan klæbe fast til og i sjældne tilfælde beskadige tandproteser og -broer. Indeholder
maltitol og sorbitol og bør ikke anvendes ved arvelig fruktoseintolerans. Indeholder
butylhydroxytoluen (E321), som kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Regelmæssig brug i
mere end 6 måneder anbefales ikke. Brug af anden medicin: Nicovel kan påvirke virkningen af andre
lægemidler. Det gælder for teofyllin (til behandling af astma), tacrin (mod Alzheimers sygdom),
clozapin (mod schizofreni) og ropinirol (til behandling af Parkinsons sygdom). Graviditet og amning:
Bør ikke anvendes uden lægens anbefaling. Bivirkninger: Almindelige: Irritation i mund og hals,
smerter i kæbemusklerne, svimmelhed, hovedpine, mave-tarmgener, hikke, kvalme, opkastning. Ikkealmindelige: Hjertebanken, hudrødme og udslæt. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, uregelmæssig
hjerterytme. Overdosering: Symptomer der ligner dem, der forekommer ved for megen rygning:
Kvalme, spytsekretion, mavesmerter, diarré, svedtendens, hovedpine, svimmelhed, forstyrret hørelse,
svaghedsfornemmelse, lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, udmattelse,
kredsløbskollaps, krampeanfald.
Pakningsstørrelser: 24, 96 og 192 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15,
DK-5260 Odense S, tlf: 63952700. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S
eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

