




Informacja o leku  dla pacjenta 

Nale y przeczyta  uwa nie ca  ulotk , poniewa  zawiera ona wa ne informacje dla pacjenta. 

Lek ten  jest dost pny bez recepty, aby pacjent móg   leczy  niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak  

uzyska  dobry wynik leczenia, nale y stosowa  preparat NiQuitin ostro nie i zgodnie z informacj  zamieszczon

w ulotce. 

Nale y zachowa  t  ulotk , aby w razie potrzeby mo na j  by o ponownie przeczyta .

Nale y zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.  

NiQuitin®
(Nicotinum) 

system transdermalny,  

114 mg (21 mg/24 godz.); 

 78 mg (14 mg/24 godz.);  

36 mg (7 mg/24 godz.) 

SK AD: 
Ka dy plaster zawiera jako substancj  czynn  odpowiednio 114 mg, 78 mg lub 36 mg 

nikotyny oraz substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, barwiony redniej 

g sto ci polietylen/aluminium, polietylen tereftalan/ etylenowinylooctan, wysokiej g sto ci film 

polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, film poliestrowy 

DOST PNE OPAKOWANIA: 
Opakowania zawieraj ce 7 plastrów. 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii 

Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

WYTWÓRCA: Alza, 700 Eubanks Drive, Vacaville, Kalifornia 95688, USA.  

CO TO JEST PREPARAT NIQUITIN I W JAKIM CELU SI  GO STOSUJE? 
NiQuitin to preparat w postaci ró owych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skór ,

u atwiaj cy odzwyczajenie si  od palenia tytoniu.  

NiQuitin przez ca  dob  dostarcza organizmowi sta  dawk  nikotyny. W trakcie dziesi cio- 

lub o miotygodniowego leczenia (patrz dzia  Jak stosowa  preparat NiQuitin) stopniowo 

zmniejsza si  zapotrzebowanie organizmu na nikotyn . Plastry NiQuitin wyst puj  w trzech 

dawkach: 

- 114 mg, uwalniaj cy 21 mg nikotyny w ci gu 24 godzin; 

-  78 mg, uwalniaj cy 14 mg nikotyny w ci gu 24 godzin; 

-  36 mg, uwalniaj cy 7 mg nikotyny w ci gu 24 godzin. 

Umo liwia to zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji, co prowadzi do stopniowego 

uwolnienia si  od na ogu. 

NiQuitin jest  wskazany do agodzenia objawów wynikaj cych z odstawienia nikotyny, takich 

jak: uczucie g odu nikotynowego, nerwowo , niepokój, dra liwo , zaburzenia  nastroju, 

zaburzenia snu, zaburzenia  koncentracji, zwi kszenie apetytu, agodne zaburzenia 



somatyczne (bóle g owy, bóle mi ni, zaparcie, zm czenie), zwi zanych z rzucaniem palenia 

tytoniu.

Je eli to mo liwe, podczas rzucania palenia, NiQuitin nale y stosowa   jednocze nie z 

programem psychologicznym wspieraj cym rzucenie palenia. 

ZANIM ZASTOSUJE SI  PREPARAT NIQUITIN  
Preparat NiQuitin jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwra liwo ci  na miejscowo podan

nikotyn  lub którykolwiek ze sk adników plastra. Preparat jest przeciwwskazany u osób 

niepal cych, pal cych bardzo rzadko i u dzieci. 

Preparatu NiQuitin nie powinny stosowa  osoby ze wie ym zawa em serca, z niestabiln

d awic  piersiow , d awic  Prinzmetala, ci k  arytmi , po niedawno przebytym udarze 

niedokrwiennym mózgu. 

ZACHOWA  SZCZEGÓLN  OSTRO NO  STOSUJ C PREPARAT NIQUITIN  

Przed zastosowaniem nale y skonsultowa  si  z lekarzem w przypadkach: chorób sercowo-

naczyniowych (np. d awicy piersiowej, niewydolno ci serca, niewydolno ci uk adu kr enia, 

niekontrolowanego nadci nienia), zaburze  kr enia mózgowego, chorób przebiegaj cych ze 

skurczem naczy , ci kiej choroby naczy  obwodowych, atopowego zapalenia skóry lub 

egzemy (z powodu miejscowej nadwra liwo ci na plaster), ci kiej niewydolno ci nerek lub 

w troby, choroby wrzodowej o dka lub dwunastnicy, nadczynno ci tarczycy, cukrzycy, guza 

chromoch onnego nadnerczy. 

NiQuitin mo e spowodowa  kontaktowe podra nienie. Preparat nale y stosowa  ostro nie i 

szczególnie unika  kontaktu plastra z oczami i nosem. Po u yciu plastra, nale y dok adnie 

umy  r ce wy cznie wod , bez myd a, gdy  mo e ono spowodowa  zwi kszenie 

wch aniania nikotyny. 

Palenie tytoniu lub stosowanie jakiegokolwiek innego ród a nikotyny podczas terapii 

plastrami NiQuitin stanowi potencjalne ryzyko wyst pienia dzia a  niepo danych ze wzgl du 

na sumowanie si  nikotyny zawartej w tytoniu lub rodkach nikotynozast pczych z nikotyn

uwalnian  z plastra. 

Dawka nikotyny obecna w  zu ytych i nowych  plastrach mo e by  szkodliwa dla dzieci. 

Dlatego te , preparat nale y przechowywa  w miejscu niedost pnym dla dzieci i uwa nie 

pozbywa  si   zu ytych  plastrów. 

W przypadku ci kich, utrzymuj cych si  miejscowych reakcji w miejscu zastosowania 

plastra (np. ci kiego rumienia, wi du lub opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych 

(pokrzywka, ogólna wysypka) nale y przerwa  stosowanie plastra i skontaktowa  si  z 

lekarzem.



Ci a i karmienie piersi
Kobiety ci arne lub karmi ce piersi  powinny próbowa  rzuci  palenie bez stosowania 

preparatu NiQuitin. Je eli rzucanie palenia nie powiedzie si , pacjentki powinny skonsultowa

sie z lekarzem. 

Prowadzenie pojazdów i obs uga maszyn 
Nie jest znany wp yw leku na zdolno  prowadzenia pojazdów i obs ugiwania maszyn. 

Stosowanie innych leków 
Zarówno podczas rzucania palenia jak i podczas stosowania preparatów 

nikotynozast pczych zmniejsza si  st enie nikotyny w organizmie, co mo e wp yn  na 

dzia anie innych leków.  

Nale y skonsultowa  si  z lekarzem w przypadku stosowania przez pacjenta kofeiny,  

teofiliny, imipraminy, pentazocyny, fenacetyny, fenylbutazonu, takryny, klomipraminy, 

olanzapiny, fluwoksaminy, flekainidu, insuliny, leków przeciwastmatycznych, prazosyny, 

propranololu lub innych leków reguluj cych ci nienie krwi, poniewa  mo e by  konieczna  

zmiana dawkowania.  

Informacje zawarte w tej ulotce mog  tak e dotyczy   leków stosowanych w przesz o ci lub 

tych, które b d  stosowane w przysz o ci. Nale y poinformowa  lekarza o wszystkich 

ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które s  wydawane bez recepty. 

JAK STOSOWA  PREPARAT NIQUITIN  
Doro li:
Przed rozpocz ciem kuracji nale y zaprzesta  palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilo ci

tytoniu podczas próby zerwania z na ogiem mo e doprowadzi  do jego nawrotu. Podczas 

trwania terapii nie nale y pali  papierosów ani przyjmowa  nikotyny w innej postaci,  np. 

gumy do ucia  z nikotyn , poniewa  mo e to spowodowa  przedawkowanie nikotyny. 

Osobom pal cym ponad 10 papierosów w ci gu doby, dawk  nikotyny zmniejsza si  w trzech 

etapach zgodnie z nast puj cym schematem dawkowania: 

Stopie  1 
NiQuitin 21 mg/ 24 godz. 

Stopie  2 
NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 

Stopie  3 
NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 

      6 tygodni 
2 tygodnie 

2 tygodnie 

pocz tkowy okres kuracji okres kuracji ze 
zmniejszeniem dawki 

okres kuracji ze zmniejszeniem 
dawki

Osobom pal cym nie wi cej ni  10 papierosów w ci gu doby, dawk  nikotyny zmniejsza si

w 2 etapach zgodnie z nast puj cym schematem dawkowania: 



Stopie  2 
NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 

Stopie  3 
NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 6 tygodni 
2 tygodnie 

Pocz tkowy okres kuracji  okres kuracji ze zmniejszeniem dawki 

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, nale y odby  pe ne, dziesi ciotygodniowe lub 

o miotygodniowe leczenie, poniewa  objawy odstawienne mog  utrzymywa  si  przez kilka 

tygodni.

Preparatu nie nale y stosowa  d u ej ni  10 tygodni. Je eli kuracja nie przynios a

oczekiwanego efektu (np. pacjent nie przesta  pali  lub zacz  ponownie), nale y

skonsultowa  si  z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia. 

Dzieci:  
Bezpiecze stwa i skuteczno ci leczenia nie ustalono u pal cych dzieci i m odzie y. Nie 

zaleca sie stosowania preparatu u dzieci i m odzie y poni ej 18 lat. 

Sposób u ycia: 
Aby plaster w a ciwie trzyma  sie na skórze, nale y go stosowa  na nieow osion , czyst  i 

such  skór . Nale y unika  miejsc, gdzie skóra si  marszczy (np. stawy) lub takich, gdzie 

powstaj  fa dy podczas poruszania si . Nie nale y umieszcza  plastra na skórze, która jest 

zaczerwieniona, uszkodzona lub podra niona.

Plaster NiQuitin nale y zastosowa  bezpo rednio po wyj ciu go z saszetki.  

• W celu otwarcia saszetki nale y przeci  j  wzd u  zakropkowanej linii lub zgi  i oderwa

wzd u  wci cia, zwracaj c uwag ,  by nie uszkodzi  znajduj cego si  wewn trz plastra. 

• Wyj  ostro nie plaster. Plaster nale y przyklei  stron  w kolorze srebrnym. Jest to cz

lepka, któr  pokrywa przezroczysta, ochronna folia. 

• Oderwa  po ow  folii ochronnej, zaczynaj c od rodka, a nast pnie plaster nale y trzyma

tak, aby jak najmniej dotykaj c jego srebrn  cz , oderwa  drug  po ow  folii. 

• Po oderwaniu folii ochronnej przy o y  plaster do skóry lepk  stron . Nale y silnie dociska

plaster do skóry d oni  przez co najmniej 10 sekund. Nale y upewni  si , e   plaster dobrze 

przylega do skóry, zw aszcza na brzegach.  

• Po za o eniu plastra NiQuitin nale y umy  r ce wod  bez u ycia myd a.

Woda nie wp ywa niekorzystnie na plaster, je eli jest on prawid owo za o ony, dlatego w 

trakcie trwania kuracji mo na si  k pa .

Plastry NiQuitin nale y zmienia  raz na dob , zawsze o tej samej porze i mo liwie szybko po 

przebudzeniu si .

Plastra nie nale y pozostawia  na skórze d u ej ni  24 godziny. Na to samo miejsce nie 

nale y nakleja  nowego plastra przed up ywem 7 dni. 



Nie nale y stosowa  dwóch plastrów jednocze nie, gdy  zbyt du e dawki nikotyny mog

okaza  si  szkodliwe. 

Je eli pacjent zapomni zmieni  plaster, to nale y niezw ocznie przyklei  nast pny i 

kontynuowa  kuracj , jak dotychczas. 

Je li plaster odpadnie, nale y przyklei  nast pny na inne, nieow osione, czyste i suche 

miejsce. Kuracj  kontynuowa  jak dotychczas. 

Zu yty plaster nale y zgi  na pó  lepk  stron  do wewn trz, sklei  i umie ci  w pustym 

opakowaniu plastra, który zamierza si  za o y , nast pnie wyrzuci  w miejscu  niedost pnym 

dla dzieci i zwierz t domowych. 

W przypadku zastosowania wi kszej dawki ni  zalecana 
W przypadku zastosowania wi kszej dawki ni  zalecana lub przypadkowego spo ycia 

preparatu, nale y natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem.  

Mo liwe jest wyst pienie objawów podobnych do objawów ostrego zatrucia nikotyn  takich 

jak: blado , pocenie si , nudno ci, linotok, wymioty, bóle o dka, biegunka, ból g owy,

zawroty g owy, zaburzenia s uchu i widzenia, dr enie, stany spl tania (dezorientacja) i 

os abienie. W przypadku znacznego przedawkowania mo e wyst pi  zapa  kr eniowa i 

zaburzenia oddychania. 

Po wyst pieniu objawów przedawkowania plaster NiQuitin nale y natychmiast usun .

Powierzchni  skóry mo na  zmy  wod  i osuszy . Nie  nale y u ywa  myd a, gdy  mo e to 

zwi kszy  wch anianie nikotyny, która b dzie ci gle dostarczana do kr enia  przez kilka 

godzin po zerwaniu  plastra.  

Nawet niewielka dawka nikotyny mo e by  niebezpieczna dla dzieci. W przypadku 

podejrzenia zatrucia nale y niezw ocznie skontaktowa  si  z lekarzem. 

W razie przypadkowego spo ycia plastra lekarz mo e zaleci  podawanie w gla 

aktywowanego. 

Po zatruciu nikotyn  lekarz mo e podawa  atropin , diazepam lub barbiturany (leczenie 

drgawek). W niewydolno ci oddechowej stosuje si  wspomaganie oddechu, a w 

niedoci nieniu i zapa ci sercowo-naczyniowej - podawanie p ynów.

Mo liwe dzia ania niepo dane
Plastry NiQuitin mog  powodowa  w miejscu zastosowania przemijaj c  wysypk , wi d, 

zaczerwienienie i pieczenie skóry. W wi kszo ci przypadków reakcje miejscowe s agodne i 

ust puj  po zdj ciu plastra. 

Rzadko mo e wyst pi  powa niejsza reakcja w miejscu zastosowania plastra. Je eli to 

nast pi, nale y przerwa  stosowanie plastra i skonsultowa  si  z lekarzem. 

U niektórych osób mo e wyst pi : nerwowo  i bezsenno . Objawy te s  zwi zane z 

efektami wyst puj cymi po odstawieniu papierosów. Je eli objawy te utrzymuj  si , mo na 

zdj  plaster na czas snu (po 16 godzinach) i za o y  nowy po przebudzeniu si . Jednak e,



przedwczesne (przed up ywem 16 godzin) zdejmowanie plastra  mo e zmniejszy  jego 

skuteczno  w agodzeniu objawów po odstawieniu tytoniu (w czaj c objawy po 

przebudzeniu si ).

Podczas stosowania plastrów mog  wyst pi : ból, koszmary senne, bóle i zawroty g owy, 

bezsenno , zapalenie gard a, bóle mi niowe, sucho  b ony luzowej jamy ustnej, objawy 

grypopodobne, niestrawno , nudno ci, zaparcie, kaszel, bóle stawowe, os abienie. 

Powy sze objawy s  zwykle agodne i  ust puj  po kilku dniach.  

Je eli objawy s  uci liwe i nie ulegaj  zmniejszeniu, nale y zako czy  stosowanie plastrów i 

skonsultowa  si  z lekarzem. 

W przypadku zwi kszenia cz sto ci pracy serca nale y przerwa  stosowanie preparatu i 

skonsultowa  si  z lekarzem. 

PRZECHOWYWANIE PREPARATU NIQUITIN  

Przechowywa  w temperaturze poni ej 25 C, w oryginalnym opakowaniu. 

Przechowywa  w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci. 

Nie stosowa  preparatu po up ywie terminu wa no ci podanego na opakowaniu. 

Nie nale y stosowa  plastrów NiQuitin, je eli znajduj  si  w uszkodzonych lub otwartych 

saszetkach. Delikatne za ó cenie srebrnej strony plastra jest zjawiskiem normalnym i nie 

wp ywa na jako  preparatu. 

Data weryfikacji ulotki: 06/01/2003 

W razie pyta  i w tpliwo ci nale y zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty. 


