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Sam enste lling: 

NiQuit in/ NiQuit in Clear is een t ransderm ale pleister die ervoor zorgt  dat  het  

act ieve bestanddeel, nicot ine, gedurende een periode van 24 uur gelij km at ig 

wordt  afgegeven. De samenstelling per oppervlakte- eenheid is voor elk van de 

dr ie doses hetzelfde. De hoeveelheid nicot ine die door de t ransderm ale 

pleister/ patch wordt  afgegeven (0,07 m g/ cm 2/ uur)  staat  in verhouding tot  het  

oppervlak. Het  afgifteoppervlak bedraagt  respect ievelij k 7, 15 en 22 cm 2.  De 

geabsorbeerde dosis bedraagt  respect ievelij k 7, 14 en 21 mg per 24 uur.

NiQuit in 7 mg:  Nicot ine 36 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 

Polyethyleen/ Alum inium/ Polyethyleen terephthalaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — Sunsharp PMS 465 Bruin. 

NiQuit in 14 mg:  Nicot ine 78 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 

Polyethyleen/ Alum inium/ Polyethyleen terephthalaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — Sunsharp PMS 465 Bruin. 

NiQuit in 21 mg:  Nicot ine 114 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 
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Polyethyleen/ Alum inium/ Polyethyleen terephthalaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — Sunsharp PMS 465 Bruin. 

NiQuit in Clear 7 mg:  Nicot ine 36 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 

Polyethyleen terephthalaat / Ethyleen vinyl acetaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — Wit te inkt  ( t itanium dioxide E171) . 

NiQuit in Clear 14 mg:  Nicot ine 78 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 

Polyethyleen terephthalaat / Ethyleen vinyl acetaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — wit te inkt  ( t itanium dioxide E171) . 

NiQuit in Clear 21 mg:  Nicot ine 114 m g — Ethyleen vinyl acetaat  co- polym eer — 

Polyethyleen terephthalaat / Ethyleen vinyl acetaat  — Polyethyleen film  — 

Polyisobutyleen 1.200.000 — Polyisobutyleen 35.000 — Gesiliconeerd polyester 

f ilm  — Wit te inkt  ( t itanium dioxide E171) . 

NiQuit in/ NiQuit in Clear is sam engesteld uit  v ier funct ionele lagen:  — Een 
buitenste, niet  permeabele laag:  Polyethyleen van gem iddelde 

densiteit / alum inium / polyethyleenterephtalaat  (NiQuit in) . Polyethyleen-

terephtalaat / ethyleenvinylacetaat  (NiQuit in Clear) . — Een reservoir dat  het  
geneesmiddel bevat :  Nicot ine en copolymeer van acetaat  en vinylethyleen. — 

Een membraan dat  de afgiftesnelheid reguleert :  Polyethyleen van hoge densiteit . 

— Een kleeflaag:  Poly- isobutyleen (van laag en hoger m oleculair  gewicht ) . — 

Een beschermende laag:  Silicone polyester.

Aflever ingsvorm , toedieningsw ijze en verpakking:

NiQuit in/ NiQuit in Clear is een m eerlagige rechthoekige film  en is in 

verschillende afleveringsvorm en verkr ijgbaar:  7 m g, 14 m g en 21 m g, 

resorbeerbaar over 24 uur.

De NiQuit in/ NiQuit in Clear- system en (pleister/ patch)  zijn bestem d voor 

t ransdermale toediening.

Verpakking.
NiQuit in:  Doos m et  14 t ransderm ale pleisters/ patches, ondoorzicht ig roze, 

individueel verpakt  voor alle aflever ingsvorm en

NiQuit in Clear 7 mg:  Doos met  7 t ransdermale pleisters/ patches, t ransparant , 

individueel verpakt  voor alle aflever ingsvorm en

NiQuit in Clear 14 en 21 mg:  Doos met  7 en 21 t ransdermale pleisters/ patches, 

t ransparant , individueel verpakt  voor alle afleveringsvorm en
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Farm acologische en farm acokinet ische e igenschappen: 

Farmacologie.
Nicot ine,  de voornaamste alkaloïde van tabak, is een bestanddeel dat  vr ij  in de 

natuur wordt  aanget roffen. Het  is een agonist  van de nicot inereceptoren in het  

cent raal en perifeer zenuwstelsel met  uitgesproken cent rale en cardiovasculaire 

effecten.

I n geval van verslaving vertaalt  het  gebrek aan nicot ine zich in de behoefte aan 

roken, nervositeit ,  agitat ie, pr ikkelbaarheid, stem m ingswisselingen, angst , 

slapeloosheid, slaap-  en concent rat iestoornissen, toename van de eet lust , lichte 

som at ische klachten (hoofdpijn, spierpij n, const ipat ie, verm oeidheid)  en 

gewichtstoename.

Bij  bepaalde personen kunnen de ontwenningsverschijnselen, zoals de behoefte 

aan een sigaret , gecont roleerd worden door een steady- state serumconcentrat ie 

lager dan de concent rat ie die geobserveerd wordt  bij  het  roken. 

Nicot inevergift iging wordt  gekenm erkt  door m isselij kheid, abdom inale pij n, 

braken, diarree, hypersudat ie, flush, duizeligheid, gezichts-  en 

gehoorsstoornissen, verwarr ing, gevoel van zwakte, palpitat ies, 

adem halingsstoornissen, en hypotensie.

Farmacokinet iek.
Na t ransderm ale applicat ie wordt  nicot ine snel door de huid geabsorbeerd. De 

plasmaconcent rat ies van nicot ine bereiken 2 tot  4 uur na de eerste applicat ie 

van NiQuit in/ NiQuit in Clear een plateauwaarde en blij ven relat ief constant  

gedurende 24 uur of tot  de pleister/ patch verwijderd wordt . Circa 68 %  van de 

nicot ine die door de pleister/ patch wordt  afgegeven wordt  opgenom en in de 

bloedbaan;  de rest  vervliegt  langs de randen van de pleister/ patch.

Door het  cont inue dagelij kse gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear wordt  vanaf de 

tweede applicat ie een dosisafhankelij ke steady- state bereikt ;  de bereikte 

concent rat ies blij ven gedurende 24 uur behouden. De concent rat ies zijn 

ongeveer 30 %  hoger dan de doses die verkregen worden na eenmalige 

toediening van NiQuit in/ NiQuit in Clear.

De plasm aconcent rat ies van nicot ine staan in verhouding tot  de dosis in de dr ie 

afleveringsvorm en van NiQuit in/ NiQuit in Clear. De gem iddelde steady- state 

concent rat ies bedragen circa 17 ng/ m l voor de pleister/ patch van 21 m g/ dag, 12 

ng/ m l voor de pleister/ patch van 14 m g/ dag en 6 ng/ m l voor de pleister/ patch 

van 7 mg/ dag. Ter vergelij k ing:  na een half uur roken ontstaan 

plasm aconcent rat ies van gem iddeld circa 44 ng/ m l.

Bij  de inhalat ie van sigaret tenrook bereiken de plasm aconcent rat ies van nicot ine 
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een duidelij ke piekwaarde, wat  niet  het  geval is m et  NiQuit in/ NiQuit in Clear.

Na het  wegnemen van de pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear nemen de 

plasmaconcent rat ies van nicot ine af met  een zichtbare halfwaardet ijd van 

gem iddeld 3 uur, tegenover 2 uur na I V toediening, als gevolg van de 

supplem entaire absorpt ie van nicot ine uit  het  cutaan reservoir. Tien tot  twaalf 

uur na verwijder ing van de pleister/ patch is de nicot ineconcent rat ie bij  de 

meeste niet - rokers niet  meer meetbaar.

Na int raveneuze toediening van gemarkeerde nicot ine kwam de dist r ibut ie van 

radioact iviteit  overeen m et  de bloedcirculat ie, zonder select ieve absorpt ie door 

een bepaald orgaan.

Het  dist r ibut ievolum e van nicot ine is ongeveer 2,5 l/ kg. De elim inat ie geschiedt  

vooral v ia de lever. De gem iddelde klar ing bedraagt  1,2 l/ m inuut :  nicot ine 

wordt  ook gem etaboliseerd door de nieren en de longen. Er zijn m eer dan 20 

verschillende m etabolieten van nicot ine geïdent ificeerd, die naar ver luidt  alle 

inact ief zij n. De voornaam ste m etabolieten zijn cot inine en t rans- 3- hydroxy-

cot inine. De plasm aconcent rat ies van cot inine zijn bij  een steady- state 

concent rat ie ongeveer 10 m aal hoger dan die van nicot ine. De halfwaardet ijd 

van nicot ine varieert  van 1 tot  2 uur, die van cot inine van 15 tot  20 uur.

Net  zoals de m etabolieten wordt  nicot ine door de nieren uitgescheiden;  circa 10 

%  verlaat  het  lichaam onveranderd in de urine. De elim inat ie via de urine kan 

30 % bedragen in geval van maximale diurese en uiterst zure urine (pH ≤ 5).
Er werd geen enkel verschil op gebied van kinet iek vastgesteld tussen mannen 

en vrouwen aan wie NiQuit in/ NiQuit in Clear werd toegediend. Zwaarlij v ige 

mannen vertoonden een kleinere AUC en lagere Cmax dan personen met  een 

norm aal lichaam sgewicht . Lineaire regressie van het  oppervlak onder de curve 

(AUC)  in verhouding tot  het  totaal lichaam sgewicht  vertoonde de om gekeerde 

verwachte relat ie (de AUC neemt af naarmate het  lichaamsgewicht  toeneemt) . 

De kinet iek van nicot ine bleef gelij k, ongeacht  de plaats van applicat ie op het  

bovenlichaam en de buitenzijde van de armen.

I ndicat ies: 

NiQuit in/ NiQuit in Clear is geïndiceerd voor de behandeling van 

ontwenningsverschijnselen van nicot ine bij  personen die hun tabakgebruik 

verm inderen of beëindigen. NiQuit in/ NiQuit in Clear wordt  idealiter toegepast  in 

combinat ie met  een ondersteunende gedragstherapie.

Doser ing en aanw ij zingen voor  het  gebruik
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NiQuit in/ NiQuit in Clear m oet  worden aangebracht  op een onbehaarde, schone en 

droge huid, op het  bovenlichaam  of aan de buitenzijde van de arm . De laag die 

de kleefst rook bescherm t  moet  vóór het  aanbrengen worden verwijderd. De 

pleister/ patch moet  elke 24 uur vervangen worden, en de nieuwe pleister/ patch 

moet  steeds op een andere plaats worden aangebracht .

Het  onderstaand schema wordt  aanbevolen gedurende 8 -  12 weken:  

Startdosis:  één pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear 21 m g per dag gedurende 

4 -  6 weken. 

Eerste dosisverlaging:  één pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear 14 m g per dag 

gedurende 2 -  4 weken. 

Tweede dosisverlaging:  één pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear 7 m g per dag 

gedurende 2 -  4 weken. 

Bij  pat iënten met  een coronaire aandoening bedraagt  de aanbevolen startdosis 

één pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear 14 m g per dag gedurende 4 -  6 

weken,en vervolgens één pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear 7 m g per dag 

gedurende 4 weken.

De pleister/ patch m oet  24 uur lang op dezelfde plaats blij ven en dient  elke dag 

te worden vervangen.

TI JDENS DE BEHANDELI NG MAG DE PATI ËNT GEEN ENKELE ANDERE VORM 
NI COTI NE I NNEMEN.
Aangezien NiQuit in/ NiQuit in Clear een therapeut isch hulpm iddel is voor het  

stoppen met  roken, moeten de pat iënten die zich aanmelden voor deze 

t ransderm ale behandeling daadwerkelij k -  en onm iddellij k  -  willen stoppen m et  

roken.

Dosisverlaging.
De pat iënten dienen de doses NiQuit in/ NiQuit in Clear progressief te verm inderen 

volgens schema. Na 4 -  6 weken kan de dosis verlaagd worden door gebruik te 

maken van de kleinere pleister/ patches. Het  wordt  afgeraden om 

NiQuit in/ NiQuit in Clear pleisters/ patches langer dan 3 m aanden te gebruiken. Bij  

pat iënten die NiQuit in/ NiQuit in Clear langer dan 3 m aanden gebruiken, m oet  

m en bedacht  zijn op de m ogelij kheid dat  ze de pleisters/ patches gebruiken als 

subst ituut  voor de nicot ine waarvan ze afhankelij k zijn. Het  is raadzaam  om  de 

r isico's en voordelen van een verlengde behandeling te evalueren.

Het  merendeel van de pat iënten die met  pleisters/ patches worden behandeld en 

desalniet tem in weer zijn begonnen met  roken, deden dit  in de eerste 6 

m aanden. Het  is m ogelij k om  zonodig een nieuwe kuur m et  NiQuit in/ NiQuit in 

Clear te beginnen bij  de pat iënten die zij n blij ven roken of opnieuw begonnen 
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zijn met  roken.

Cont ra ïndicat ies

NiQuit in/ NiQuit in Clear is gecont raïndiceerd bij  pat iënten m et  een 

overgevoeligheid voor de pleister/ patch of voor een van de bestanddelen 

daarvan.

Ongew enste  bijw erk ingen: 

Lokale bijwerkingen.
De m eest  frequente bijwerkingen van NiQuit in/ NiQuit in Clear zij n voorbijgaande 

prur itus, een branderig gevoel of een gevoel van pr ikkeling op de plaats van de 

applicat ie.

De meeste lokale react ies zijn gemat igd en verdwijnen na het  verwijderen van 

de pleister/ patch. I n enkele zeldzam e gevallen werden overgevoeligheidsreact ies 

van de huid gem eld.

System ische bijwerkingen.
Veel van de system ische bijwerkingen die t ij dens het  gebruik van 

nicot inepleisters/ patches opt reden, staan in verband m et  de farm acologische 

effecten van nicotine of van de ontwenning. De bijwerkingen die bij ≥ 3 % van 
de pat iënten opt raden en mogelij k werden veroorzaakt  door de pleister/ patch 

zij n onder m eer slapeloosheid, nachtm err ies, nervositeit ,  ( spier)pij n, dyspepsie, 

faryngit is en frequente hoest . Andere frequente effecten zijn hoofdpijn, 

asthenie, gr iepverschij nselen, m isselij kheid, duizeligheid, depressie en 

smaakstoornissen, maar er werd geen causaal verband vastgesteld tussen deze 

sym ptom en en het  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear.

Bijzondere voorzorgen bij  het  gebruik:

Pat iënten moeten worden aangemoedigd om volledig te stoppen met  roken 

vanaf het  begin van de behandeling m et  NiQuit in/ NiQuit in Clear. Ze m oeten 

erop gewezen worden dat  er, bij  voortzet t ing van het  tabakgebruik t ij dens het  

gebruik van de pleister/ patch, een r isico op bijwerkingen bestaat , aangezien dit  

leidt  tot  hogere concent rat iepieken voor nicot ine dan bij  gebruik van tabak 

alleen. I n geval van een klinisch significante toenam e van de cardiovasculaire of 

andere effecten van nicot ine wordt  aanbevolen de doses te verlagen of de 

behandeling te onderbreken. Het  is bovendien noodzakelij k om  de dosering van 

een aantal concom iterende geneesm iddelen aan te passen (zie " I nteract ies") .

Perm anent  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear bij  pat iënten die gestopt  zijn m et  
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roken is niet  aan te raden, aangezien chronisch gebruik van nicot ine kan leiden 

tot  toxiciteit  en verslaving.

NiQuit in/ NiQuit in Clear wordt  goed verdragen door pat iënten m et  een gezonde 

huid;  de pleister/ patch kan echter tot  irr itat ie leiden bij  pat iënten met  een 

cutane aandoening (atopische of eczemateuze dermat it is) . I n geval van een 

ernst ige of blij vende react ie op de plaats van toediening (ernst ig erytheem , 

pruritus of oedeem)  of veralgemeende cutane react ies (urt icaria, rash of 

veralgem eende erupt ies)  dienen de pat iënten het  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in 

Clear onm iddellij k te staken en hun arts te raadplegen. Pat iënten met  

contactallergie m oeten worden ingelicht  om trent  het  r isico van ernst ige react ies 

in geval van blootstelling aan andere nicot inehoudende producten of bij  

hervat t ing van de rookgewoonten.

De r isico's verbonden aan de subst itut ie van nicot ine bij  pat iënten die aan 

bepaalde cardiale of perifere vaataandoeningen lij den, m oeten beoordeeld 

worden in verhouding tot  de voordelen van een subst itut iebehandeling bij  het  

stoppen met  roken. Vooral pat iënten met  een coronaire ziekte (antecedenten van 

m yocardinfarct  en/ of angor) , ernst ige r itm estoornissen of vasospast ische 

aandoeningen (ziekte van Buerger, angor van Prinzmetal)  moeten onderzocht  

worden voordat  een subst itut iebehandeling m et  nicot ine wordt  overwogen. 

Som s leidt  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear tot  een tachycardie. Bij  ernst ige 

cardiovasculaire symptomen in het  kader van de behandeling, dient  de 

toediening van NiQuit in/ NiQuit in Clear onm iddellij k te worden stopgezet .

Over het  algem een wordt  de toediening van NiQuit in/ NiQuit in Clear onm iddellij k 

na een myocardinfarct  vermeden.

De farm acokinet iek van nicot ine is niet  bestudeerd bij  bejaarde pat iënten en bij  

pat iënten met  nier-  of leveraandoeningen. 

Aangezien nicot ine sterk gem etaboliseerd wordt  en de totale klar ing afhankelij k 

is van de bloedvoorziening van de lever, is het  aannem elij k dat  

leverfunct iestoornissen invloed zullen hebben op de kinet iek (gedaalde klar ing) . 

Alleen een uitgesproken nier insufficiënt ie zou invloed kunnen uitoefenen op de 

klar ing van nicot ine of haar m etabolieten uit  de bloedcirculat ie.

Nicot ine vert raagt  de genezing van pept ische ulcera. NiQuit in/ NiQuit in Clear 

dient  met  de grootste voorzicht igheid te worden toegediend aan pat iënten met  

een act ieve ulcus pept icum en alleen wanneer de voordelen van het  gebruik in 

het  kader van een programma rond het  stoppen met  roken opwegen tegen de 

r isico's.

Voorzicht igheid is eveneens geboden bij  het  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear 
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bij  pat iënten m et  hyperthyroïdie, feochrom ocytoom  of insulinedependente 

diabetes, aangezien nicot ine de afgifte van catecholam ines uit  de bijnieren 

st imuleert .

Subst itut ie m et  behulp van nicot ine is een r isicofactor voor m aligne hypertensie 

bij  pat iënten m et  hypertensie. NiQuit in/ NiQuit in Clear dient  m et  de grootste 

voorzicht igheid te worden toegediend aan deze pat iënten en alleen wanneer de 

voordelen van het  gebruik in het  kader van een programma rond het  stoppen 

m et  roken opwegen tegen de r isico's.

Opmerking met  bet rekking tot  de veiligheid van het  product  bij  kinderen:  De 

hoeveelheden nicot ine die door volwassen rokers worden verdragen kunnen bij  

k inderen vergift igingsverschijnselen veroorzaken, m et  m ogelij k een fatale afloop 

in geval van applicat ie of ingest ie van NiQuit in/ NiQuit in Clear. Daarom  m oet  

men pat iënten aanraden zowel gebruikte als nog niet  gebruikte pleisters/ patches 

NiQuit in/ NiQuit in Clear buiten het  bereik van kinderen te houden.

Voorzorgen bij  het  aanbrengen.
NiQuit in/ NiQuit in Clear kan huidreact ies en een contactsensibilisat ie uit lokken. 

Daarom dient  onnodig contact  met  act ieve systemen te worden vermeden. Bij  

het  aanbrengen moet  contact  met  neus en ogen worden vermeden, en na het  

aanbrengen moeten de handen grondig worden gewassen.

Gebruik  bij  zw angerschap en borstvoeding:

De schadelij ke effecten van sigaret tenrook op m oeder en kind zijn reeds 

voldoende aangetoond:  laag geboortegewicht , verhoogd r isico op spontane 

abortus en verhoging van de perinatale mortaliteit . Over de specifieke effecten 

van NiQuit in/ NiQuit in Clear op de foetale ontwikkeling is niets bekend. Daarom  

verdient  het  de voorkeur zwangere pat iënten met  behulp van t raining en 

gedragstechnieken aan te zet ten tot  het  stoppen met  roken alvorens een 

farm acologische behandeling te overwegen. Er zij n gevallen gem eld van 

spontane abortus t ij dens behandeling m et  NiQuit in/ NiQuit in Clear;  de potent iële 

rol van NiQuit in/ NiQuit in Clear kan daarbij  niet  worden uitgesloten.

Het  gebruik van NiQuit in/ NiQuit in Clear door zwangere vrouwen -  van wie 

som m igen niet  zullen stoppen m et  roken -  is alleen toegestaan als de kans dat  

zij  stoppen met  roken opweegt  tegen de potent iële r isico's in verband met  het  

gebruik van het  geneesm iddel.

Ook bij  de toediening van NiQuit in/ NiQuit in Clear aan vrouwen die borstvoeding 

geven, is voorzicht igheid geboden. Nicot ine wordt  overgebracht  in de 

moedermelk (de verhouding melk/ plasma bedraagt  ongeveer 2,9) .
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Nicot ine wordt  per os geabsorbeerd. Zuigelingen kunnen de nicot ine door 

m iddel van het  eerste- passage effect  ter hoogte van de lever elim ineren, maar 

de klar ing is zeer weinig doelt reffend bij  de geboorte. Bij  een juist  gebruik van 

NiQuit in/ NiQuit in Clear kan worden verwacht  dat  de concent rat ies nicot ine in de 

moedermelk lager zijn dan wanneer de moeder rookt , omdat  de concent rat ie 

nicot ine in het  plasm a van de m oeder m inder hoog is in geval van subst itut ie 

m et  nicot ine. Het  potent iële r isico op blootstelling van de zuigeling aan de 

nicot ine in NiQuit in/ NiQuit in Clear dient  te worden geëvalueerd in verhouding 

tot  het  r isico dat  de m oeder loopt  wanneer ze blij ft  roken (passief roken en 

contam inat ie van de melk door andere bestanddelen van de rook)  of wanneer ze 

NiQuit in/ NiQuit in Clear com bineert  m et  sigaret ten.

I nteract ies: 

Stoppen m et  roken, al dan niet  in com binat ie m et  nicot inesubst itut ie, kan de 

respons van voorm alige rokers op bepaalde concom iterende geneesm iddelen 

wij zigen. Algemeen wordt  aangenomen dat  roken het  metabolisme verhoogt  en 

de plasmaconcent rat ies van geneesm iddelen zoals fenacet ine, cafeïne, 

theofylline, im ipram ine, pentazocine en fenylbutazon door enzym at ische 

induct ie verlaagt . Stoppen met  roken kan de plasmaconcent rat ies van deze 

geneesm iddelen derhalve doen toenem en. Het  kan ook noodzakelij k zijn om  de 

doses insuline te verlagen, daar de absorpt ie van subcutaan toegediende 

insuline verhoogd wordt . Er werd ook m elding gem aakt  van andere 

wisselwerkingen met  tabak die geen enkel verband hebben met  enzymat ische 

induct ie:  afname van het  diuret isch effect  van furosem ide, verm indering van het  

hartdebiet  en verm inderde ant ihypertensieve werking van propranolol, wat  ook 

te wij ten kan zijn aan de horm onale effecten van nicot ine. Deze effecten zijn 

reversibel wanneer de pat iënt  stopt  met  roken.

Roken kan, zoals bij  andere toedieningsvorm en van nicot ine, de serum spiegels 

van cort isol en catecholam ines verhogen. Het  kan raadzaam zijn om eventuele 

behandelingen op basis van adrenerge agonisten of antagonisten aan te passen 

naargelang van de wij zigingen in de behandeling m et  nicot ine of het  

tabakgebruik van de pat iënt .

Besturen van een voertuig en gebruik  van m achines: 

Geen specifieke voorzorgen.

Overdosering: 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/niquitin-clear-21mg-7-patch/


Tekenen van acute nicot inevergift iging.
Bleekheid, m isselij kheid, hypersialosis, abdom inale pij n, braken, diarree, koud 

zweet , hoofdpij n, duizeligheid, beven, gezichts-  en gehoorsstoornissen, 

verwardheid en ext reme zwakte. Ernst ige overdosering kan ext reme uitput t ing, 

hypotensie en adem halingsinsufficiënt ie veroorzaken. Letale doses leiden snel 

tot  convulsies;  de dood t reedt  in als gevolg van een cent rale en perifere 

adem halingsverlam m ing of, m inder frequent , als gevolg van hart falen. Bij  

sim ultaan gebruik van m eerdere pleisters/ patches NiQuit in/ NiQuit in Clear 

kunnen de system ische toxische effecten tot  uit ing komen in vorm  van acute 

verschijnselen van nicot inevergift iging.

Behandeling van de overdosering.
Verwijder de t ransderm ale pleisters/ patches m et  NiQuit in/ NiQuit in Clear. Gezien 

het  gebrek aan ervaring met  overdosering door t ransdermale toediening, wordt  

aanbevolen om  dezelfde m aat regelen te nem en als bij  acute nicot inevergift iging.

Bij  een ernst ige nicot inevergift iging die tot  adem halingsverlam m ing leidt , is het  

noodzakelij k om  de pat iënt  mechanisch te beademen. I n geval van hypotensie 

en/ of cardiovasculaire collaps dienen de gepaste noodm aat regelen te worden 

genomen.

Bew aren:

De vervaldatum is aangeduid op de verpakking na de let ters EX en bestaat  uit  

cij fers die overeenkomen met  de maand en het  jaar waarin het  product  vervalt . 

De houdbaarheid van het  product  vervalt  op de eerste dag van de bet reffende 

maand.

De pleister/ patch NiQuit in/ NiQuit in Clear m oet  tot  het  m om ent  van gebruik in de 

or iginele verpakking te worden bewaard.

Bewaren bij  kamertemperatuur (15 -  25°  C) . 

Buiten bereik en zicht  van kinderen bewaren.

Afleveringsvorm : 

Vrij e aflever ing.

Bijsluiter  laa tste lij k  bijgew erkt  in:

08.2007.

Prijs: 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/niquitin-clear-21mg-7-patch/


N a a m Vorm CNK Pr ij s Tb Ty p e

NIQUITIN 14 PATCH 14MG 1415447 € 39.64 D Origineel

NIQUITIN 14 PATCH 21MG 1415470 € 39.64 D Origineel

NIQUITIN 14 PATCH 7MG 1415413 € 39.64 D Origineel

NIQUITIN CLEAR 21 PATCH 14MG 2241180 € 49.95 D Origineel

NIQUITIN CLEAR 7 PATCH 14MG 1664200 € 24.76 D Origineel

NIQUITIN CLEAR 21 PATCH 21MG 2241198 € 49.95 D Origineel

NIQUITIN CLEAR 7 PATCH 21MG 1664226 € 24.76 D Origineel

NIQUITIN CLEAR 7 PATCH 7MG 1664234 € 24.76 D Origineel
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