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PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Nicorette Patch’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Nicorette Patch ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Nicorette Patch’i kasutamist 
3. Kuidas Nicorette Patch’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Nicorette Patch’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Nicorette Patch, 15 mg/16 tundi transdermaalne  plaaster sisaldab 24,9 mg nikotiini. 
Nicorette Patch, 10 mg/16 tundi transdermaalne plaaster sisaldab 16,6 mg nikotiini. 
Nicorette Patch, 5 mg/16 tundi transdermaalne plaaster sisaldab 8,3 mg nikotiini. 
 
- Toimeaine on nikotiin 
Abiained on :nahavärvi laminaati (koosneb pigmendist, alumiiniumist ja polüesterist), 
polüisobutüleene, polübuteeni ja kaitsekesta (silikoniseeritud polüester) 
 
Müügiloa hoidja 
Pfizer Health AB 
SE-112 87 Stockholm 
Rootsi 
 
Tootja 
Pfizer Health AB 
Helsingborg 
Rootsi 
 
1. MIS RAVIM ON NICORETTE PATCH JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Nicorette Patch plaastrit kasutatakse tubakasõltuvuse raviks, sealhulgas võõrutusnähtude ja 
suitsetamis tungi leevendamiseks suitsetamisest motiveeritud loobumisel. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NICORETTE PATCH’I KASUTAMIST 
 
Kui hakkad kasutama Nicorette Patch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult. 
 
Ärge kasutage Nicorette Patch’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) Nicorette Patch plaastrite mõne koostisosa suhtes. 
- kui teil on üldine pikaajaline nahahaigus. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nicorette Patch: 
Kui te olete: 
- hiljuti  läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkt) 
- alla 18-aastastele isikutele ei tohi Nicorette Patch plaastrit kasutada ilma meditsiinitöötaja 

soovituseta 
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Kui teil on: 
-  tõsine/mõõdukas maksapuudulikkus 
-  tõsine neerupuudulikkus 
-  äge kaksteistsõrmiku- või maohaavand 
- kilpnäärme ületalitlus 
- neerupealiste kasvaja  
- suhkrutõbi, mille tõttu kasutate insuliini ( suitsetamisest loobumisel tuleb teil võibolla  
 kasutada väiksemaid insuliiniannuseid) 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Rase või last imetav suitsetaja võib plaastrit kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu 
pidamist. Suitsetamine võib last tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada. 
 
Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad imikut kahjustada isegi 
raviannustes. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
 
Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
 
Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb 
suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt 
kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu 
teofülliin, takriin, klosapiin, imipramiin, olansapiin, klomipramiin, fluvoksamiin, ropinirool, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Nicorette Patch’i kasutamist. 
 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Suitsetamisest loobumisel võivad 
ravimiannused vajada korrigeerimist. 
 
3. KUIDAS KASUTADA NICORETTE PATCH’I 
 
Ravi tuleb alustada ühe 15 mg/16 tundi plaastri kinnitamisega tervele nahale hommikul ja 
eemaldatakse magama minnes. 
 
Ravi pikkus on individuaalne. Tavaliselt peaks ravi kestma vähemalt 8 nädalat. Seejärel 
hakatakse nikotiiniannuseid tasapisi vähendama nii, et 2 nädala jooksul kasutatakse 10 mg/16 
tundi plaastrit. Selle järel kasutatakse 5 mg/16 tundi plaastrit veel 2 nädala jooksul. 
 
Üldiselt ei ole plaastrit soovitatav kasutada üle kuue kuu. 
 
Kui hakkad kasutama Nicorette Patch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult. Samaaegselt 
suitsetades ja Nicorette Patch plaastrit kasutades võite saada liiga suure annuse nikotiini. 
 
Üleannustamise sümptomiteks on peavalu, uimasus, kõhuvalud, iiveldus, oksendamine, 
kõhulahtisus, suurenenud süljeeritus, higistamine, kuulmishäired ja tugev nõrkustunne. 
 
Kui saad liiga suure annuse nikotiini või kui Nicorette Patch plaaster satub lapse kätte, võta 
kohe ühendust arsti või haiglaga. 
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4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Nicorette Patch põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki. 
 
Tavalisemateks kõrvaltoimeteks on näiteks turse, punetus ja sügelemine nahapiirkonnas, kuhu 
plaaster on kinnitatud. Need kõrvaltoimed on tavaliselt nõrgad ning lähevad kiiresti üle. Parim 
viis nende kõrvaltoimete vältimiseks on plaastri paigaldamise koha igapäevane muutmine või 
vahetamine näiteks vasaku ja parema käsivarre ning vasaku ja parema puusa vahel. 
 
Teised tavalised kõrvaltoimed on peavalu, uimasus ja iiveldus. Harvem esinevad 
südamepekslemine ja unetus. 
 
Teatud sümptomid nagu uimasus, peavalu ja unetus võivad olla seotud suitsetamise 
lõpetamisel tekkivate võõrutusnähtudega, mis omakorda tekivad organismi liiga vähesest 
nikotiini saamisest. 
 
Suitsetamise lõpetamisel võivad esineda haavandid suus, kuid nende seos nikotiiniraviga on 
ebaselge. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 

5. NICORETTE PATCH’I SÄILITAMINE 
 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C! 
Ärge kasutage plaastrit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu! 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn  
tel:+372 640 5328 
fax:+372 640 5327 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2006 


