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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ  
 

Nicorette® Quickspray 1 mg/ψεκασµό,  
Στοµατικό εκνέφωµα (σπρέι), διάλυµα  

 
Νικοτίνη  

 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό 
το φάρµακο, διότι περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για εσάς.   
-   Πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας. 
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως να χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.  

-   Απευθυνθείτε στο φαρµακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συµβουλές.  
-   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό 

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται  στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 

-   Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό αν δεν µπορέσατε να διακόψετε το κάπνισµα µετά από 
θεραπεία 6 µηνών µε το Nicorette® Quickspray.  

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών 
1. Τι είναι το  Nicorette® Quickspray  και ποιά η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Nicorette® Quickspray 
3. Πώς να χρησιµοποιείτε το Nicorette® Quickspray 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το Nicorette® Quickspray  
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές  πληροφορίες  
 
 
1.   ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  NICORETTE® QUICKSPRAY  ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
Το Nicorette® Quickspray χρησιµοποιείται για να σας βοηθήσει να διακόψετε το κάπνισµα όταν το 
αποφασίσετε.  Πρόκειται για έναν τύπο θεραπείας που ονοµάζεται Θεραπεία Υποκατάστασης 
Νικοτίνης (ΘΥΝ). 
 
Το Nicorette® Quickspray  ανακουφίζει τα συµπτώµατα στέρησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιθυµίας για νικοτίνη, τα οποία εµφανίζονται όταν σταµατάτε το κάπνισµα. Όταν ξαφνικά 
διακόπτετε την παροχή νικοτίνης από τον καπνό στον οργανισµό σας, έχετε διάφορα δυσάρεστα 
συναισθήµατα τα οποία ονοµάζονται στερητικό σύνδροµο.  Η χρήση του Nicorette® Quickspray  
µπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε ή να µειώσετε αυτά τα δυσάρεστα συναισθήµατα και την 
έντονη επιθυµία για κάπνισµα. Αυτό συµβαίνει διότι συνεχίζετε να παρέχετε µικρή ποσότητα 
νικοτίνης στον οργανισµό σας για µια σύντοµη χρονική περίοδο.  Το Nicorette® Quickspray δεν 
περιέχει την πίσσα, το µονοξείδιο του άνθρακα ή άλλες τοξικές ουσίες που υπάρχουν στο καπνό του 
τσιγάρου.  
 
Για να αυξήσετε τις πιθανότητες να διακόψετε το κάπνισµα ζητήστε, επίσης, συµβουλές και 
υποστήριξη, εάν µπορείτε.  
 
 
2.   ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NICORETTE® 

QUICKSPRAY 
 
Μη χρησιµοποιήσετε το Nicorette® Quickspray : 
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•   Εάν είστε αλλεργικός/ή στη νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του 
φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).  

•   Εάν είστε κάτω από 18 ετών. 
•   Εάν δεν έχετε καπνίσει ποτέ. 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προηγουµένως, εάν πάσχετε από τα ακόλουθα.  Ενδέχεται να µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το Nicorette® Quickspray, αλλά πρέπει πρώτα να συζητήσετε µε το γιατρό σας 
εάν έχετε:  
 
-   υποστεί πρόσφατα (τους τελευταίους 3 µήνες) καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο 
-   πόνο στο στήθος (ασταθής στηθάγχης) ή στηθάγχη σε ηρεµία  
-   καρδιοπάθεια που επηρεάζει τον καρδιακό σας ρυθµό ή παλµό   
-   υψηλή αρτηριακή πίεση η οποία δεν ελέγχεται µε φάρµακα  
-   κάποτε αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν διόγκωση των χειλιών, προσώπου και 

λαιµού (αγγειοοίδηµα)  ή δερµατικό εξάνθηµα µε φαγούρα (κνίδωση).  Η χρήση των ΘΥΝ 
µπορεί ενίοτε να πυροδοτήσει αυτόν τον τύπο αντίδρασης.  

-   σοβαρή ή µέτρια πάθηση του ήπατος 
-      σοβαρή πάθηση των νεφρών  
-   Διαβήτη  
-   υπερενεργό θυρεοειδή αδένα  
-   όγκο στα επινεφρίδια (φαιοχρωµοκύτωµα)  
-   έλκος στοµάχου ή δωδεκαδακτύλου 
-   οισοφαγίτιδα  
 
Το Nicorette® Quickspray δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από µη καπνιστές.  
 
Άλλα φάρµακα και Nicorette® Quickspray  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
περιλαµβανοµένων και αυτών που λάβατε χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εάν 
παίρνετε φάρµακα που περιέχουν:   
 
θεοφυλλίνη για την αντιµετώπιση του άσθµατος  
τακρίνη για τη νόσο Alzheimer 
κλοζαπίνη για τη σχιζοφρένεια  
ροπινιρόλη για την αντιµετώπιση της νόσου Parkinson 
  
Το Nicorette® Quickspray µε τροφή και ποτό  
Μην τρώτε ή πίνετε όταν εφαρµόζετε το σπρέι στόµατος.  
 
Κύηση, θηλασµός και γονιµότητα  
Είναι πολύ σηµαντική η διακοπή του καπνίσµατος κατά τη διάρκεια της κύησης διότι µπορεί να 
οδηγήσει σε ανεπαρκή ανάπτυξη του µωρού σας. Μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε γεννήσεις πρόωρων 
ή θνησιγενών βρεφών. Το καλύτερο για εσάς είναι να διακόψετε το κάπνισµα χωρίς τη χρήση 
φαρµάκων που περιέχουν νικοτίνη. Εάν δεν µπορείτε να το καταφέρετε αυτό, το Nicorette® 
Quickspray πρέπει να χρησιµοποιείται αφού ζητήσετε τη γνώµη του επαγγελµατία υγείας ο οποίος 
παρακολουθεί την εγκυµοσύνη σας, του οικογενειακού σας γιατρού, ή ενός γιατρού σε ένα κέντρο 
εξειδικευµένο στο να βοηθάει τους ανθρώπους να διακόψουν το κάπνισµα.  
 
Το Nicorette® Quickspray πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του θηλασµού καθώς η νικοτίνη 
ανευρίσκεται στο µητρικό γάλα και µπορεί να επηρεάσει το παιδί σας.  Αν ο γιατρός σας σάς 
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συνέστησε το Nicorette® Quickspray, το σπρέι πρέπει να εφαρµόζεται αµέσως µετά από τον θηλασµό 
και όχι κατά τη διάρκεια των 2 ωρών πριν τον θηλασµό. 
 
Το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο υπογονιµότητας σε γυναίκες και άνδρες. Οι επιδράσεις της 
νικοτίνης στη γονιµότητα είναι άγνωστη. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων  
Δεν παρατηρήθηκε επίδραση του προϊόντος στην ικανότητα οδήγησης ή χρήσης µηχανηµάτων.  
 
Το Nicorette® Quickspray περιέχει µικρές ποσότητες αιθανόλης (αλκοόλης), ποσότητα µικρότερη 
των 100 mg  ανά ψεκασµό.  
 
 
3.   ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NICORETTE® QUICKSPRAY 
 
Πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο ακριβώς όπως περιγράφεται  στο παρόν φύλλο 
οδηγιών χρήσης ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας.  Αν έχετε 
αµφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.  
 
Άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να λαµβάνουν το Nicorette® Quickspray.  
 
Πρέπει να διακόψετε τελείως το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Nicorette® Quickspray. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει βήµα προς βήµα τη προτεινόµενη διαδικασία για το 
Nicorette® Quickspray. 
 
 
Βήµα 1:      Εβδοµάδες 1-6: 
Κάντε 1 ή 2 ψεκασµούς όταν υπό κανονικές συνθήκες θα καπνίζατε ένα τσιγάρο ή όταν αισθάνεστε 
έντονη επιθυµία να καπνίσετε. Ψεκάστε πρώτα µια φορά και εάν δεν υποχωρήσει η έντονη επιθυµία 
για κάπνισµα, εντός µερικών λεπτών, προχωρήστε σε δεύτερο ψεκασµό.  Εάν απαιτούνται 2 
ψεκασµοί, οι µελλοντικές δόσεις µπορούν να χορηγηθούν υπό µορφή 2 διαδοχικών ψεκασµών. Για 
τους περισσότερους καπνιστές, αυτό σηµαίνει περίπου 1 µε 2 ψεκασµούς ανά 30 λεπτά έως 1 ώρα.   

Παραδείγµατος χάριν, εάν καπνίζετε κατά µέσο όρο 15 τσιγάρα ηµερησίως, πρέπει να κάνετε 1 ή 2 
ψεκασµούς τουλάχιστον 15 φορές κατά τη διάρκεια της ηµέρας.   
Μην κάνετε περισσότερους από  2 ψεκασµούς τη φορά ή4 ψεκασµούς ανά ώρα για 16 ώρες. Η 
µέγιστη δόση είναι 64 ψεκασµοί εντός 16 ωρών, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο του 24ώρου.  
 
Βήµα 2:       Εβδοµάδες 7-9: 
Αρχίστε τη µείωση του αριθµού των ψεκασµών ανά ηµέρα.  
Έως το τέλος της εβδοµάδας 9, πρέπει να κάνετε ΤΟ ΜΙΣΟ µέσο αριθµό ψεκασµών ανά ηµέρα σε 
σχέση µε το Βήµα 1.  
 
Βήµα 3:       Εβδοµάδες 10-12: 
Συνεχίστε τη µείωση του αριθµού των ψεκασµών ανά ηµέρα έτσι ώστε να µην κάνετε περισσότερους 
από 4 ψεκασµούς κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας 12. Όταν µειώσετε τους ψεκασµούς σε 2-4 
ηµερησίως σταµατήστε τη χρήση του Nicorette® Quickspray. 
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Μπορεί να µπείτε στον πειρασµό να καπνίσετε ξανά µετά το πέρας της θεραπείας. Φυλάξτε τυχόν 
δόσεις του σπρέι που υπολείπονται, καθώς µπορεί να αισθανθείτε και πάλι ξαφνικά έντονη επιθυµία 
για κάπνισµα. Αν αισθανθείτε έντονη επιθυµία για κάπνισµα, εφαρµόστε έναν ή δύο ψεκασµούς αν ο 
ένας δεν έχει αποτέλεσµα σε µερικά λεπτά.  
 
Κανονικά, πρέπει να λάβετε το Nicorette® Quickspray για 3 µήνες, ενώ δεν πρέπει να λαµβάνεται για 
περισσότερο από 6 µήνες.  
Συµβουλευτείτε το γιατρό σας εάν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε το Nicorette® Quickspray για 
διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών.   
 
Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και χρησιµοποιήστε τις εικόνες για να σας 
βοηθήσουν   
 
Για να απασφαλίσετε το στόµιο  

 
 
 
 
 
 
 

 
Πώς να ανοίξετε τη συσκευή ψεκασµού 
1.   Χρησιµοποιήστε τον αντίχειρά σας για να σύρετε προς τα κάτω την ασφάλεια (a) έως ότου µπορεί 

να ωθηθεί ελαφρά προς τα µέσα (b). Μη σπρώχνετε πολύ δυνατά.  
2.   Ενώ σπρώχνετε προς τα µέσα, σύρετε προς τα επάνω (c) για να απασφαλίσετε το επάνω µέρος της 

συσκευής ψεκασµού. Στη συνέχεια, ελευθερώστε το πλήκτρο.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Πώς να γεµίσετε τη συσκευή ψεκασµού  
Όταν χρησιµοποιείτε το στοµατικό εκνέφωµα  για πρώτη φορά, πρέπει πρώτα να γεµίσετε την αντλία 
του σπρέι.  Στρέψτε το στόµιο του σπρέι προσεκτικά µακριά από εσάς, άλλους ενήλικες, παιδιά ή ζώα 
που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε το επάνω µέρος της συσκευής του σπρέι µε τον δείκτη σας 3 
φορές έως ότου εµφανιστεί ένας γεµάτος ψεκασµός. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το σπρέι για 2 
εβδοµάδες, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία γεµίσµατος.  
 
Πώς να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ψεκασµού  
 

3.   Στρέψτε το στόµιο του σπρέι προς το ανοιχτό σας στόµα και κρατήστε το όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο στόµα σας.   

4.   Πατήστε σταθερά το επάνω µέρος της συσκευής ψεκασµού για να ψεκάσετε µια 
φορά µέσα στο στόµα σας, αποφεύγοντας τα χείλη. Για να αποφύγετε να 
ψεκάσετε το λάρυγγά σας, µην εισπνέετε ενώ ψεκάζετε. Για βέλτιστα 
αποτελέσµατα, µην καταπίνετε για µερικά δευτερόλεπτα µετά τον ψεκασµό.  
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Για να συµπτύξετε το στόµιο  
 

 
 
 
 

 
Πώς να κλείσετε τη φιάλη ψεκασµού   
5.   Σύρατε την ασφάλεια (d) προς τα κάτω έως ότου µπορεί να ωθηθεί προς τα µέσα (e).  
6.   Ενώ σπρώχνετε προς τα µέσα, σπρώξτε το επάνω µέρος της φιάλης ψεκασµού (f) προς τα κάτω. 

Ελευθερώστε την ασφάλεια.  Η φιάλη του σπρέι είναι τώρα κλειστή.    
Για να λάβετε άλλη µια δόση επαναλάβετε τα βήµατα που αναφέρονται πιο πάνω.  
 
Κλείνετε το σπρέι κάθε φορά µετά τη χρήση για να αποτρέψετε τη χρήση του από παιδιά και από 
τυχόν µη ηθεληµένο ψεκασµό.  
Πρέπει να φροντίζετε να µην ψεκάζετε τα µάτια κατά τη χορήγηση του σπρέι.  Εάν µπει σπρέι στα 
µάτια σας, ξεπλύνετε τα καλά µε νερό.  
 
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Nicorette® Quickspray από την κανονική  
Μπορεί να συµβεί λήψη υπερβολικής δόσης νικοτίνης εάν καπνίζετε ταυτόχρονα µε τη λήψη του 
Nicorette® Quickspray. 
Αν ένα παιδί χρησιµοποιήσει το Nicorette® Quickspray, ή αν λάβατε µεγαλύτερη ποσότητα 
Nicorette® Quickspray  από αυτή που θα έπρεπε, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε 
αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.  Οι δόσεις της νικοτίνης οι οποίες γίνονται ανεκτές από 
ενήλικους καπνιστές κατά τη διάρκεια της θεραπείας µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά συµπτώµατα 
δηλητηρίασης σε παιδιά και µπορεί να αποδειχθούν µοιραίες.  
 
Τα συµπτώµατα της υπερδοσολογίας είναι αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), έµετος, υπερβολική 
ποσότητα σάλιου, στοµαχικός πόνος, διάρροια, ιδρώτας, πονοκέφαλος, ζαλάδα, µεταβολές στην ακοή 
και αίσθηµα αδυναµίας.  Σε µεγάλες δόσεις, αυτά τα συµπτώµατα µπορεί να συνοδεύονται από 
χαµηλή αρτηριακή πίεση, αδύναµο και άτακτο καρδιακό ρυθµό, αναπνευστικές δυσκολίες, αίσθηµα 
εξαιρετικά µεγάλης καταβολής, κυκλοφορική κατάρριψη και γενικευµένους σπασµούς.  
 
Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις για τη χρήση αυτού του φαρµάκου, συµβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον 
φαρµακοποιό σας.   
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο  µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.  
 
Το Nicorette® Quickspray µπορεί να προκαλέσει τις ίδιες ανεπιθύµητες ενέργειες όπως και οι άλλες 
µορφές νικοτίνης. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες εξαρτώνται, γενικά, από τη δόση που λαµβάνετε.  
 
Ανεπιθύµητες ενέργειες που συνδέονται µε τη διακοπή του καπνίσµατος (στερητικό σύνδροµο 
νικοτίνης)  
Ορισµένες από τις ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίζονται όταν διακόπτετε το κάπνισµα µπορεί να 
είναι συµπτώµατα στερητικού συνδρόµου που οφείλονται στη µείωση της λήψης νικοτίνης.   
 
Σε αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνονται:  
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•   Ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, ανυποµονησία ή απογοήτευση 
•   Αίσθηµα ανησυχίας, νευρικότητα ή δυσκολία συγκέντρωσης  
•   Νυχτερινή αφύπνιση ή διαταραχές ύπνου  
•   Αύξηση όρεξης ή βάρους  
•   Αίσθηµα απογοήτευσης 
•   Έντονη επιθυµία να καπνίσετε (λαχτάρα) 
•   Πτώση του καρδιακού ρυθµού  
•   Αιµορραγία ούλων ή στοµατικά έλκη  
•   Ζαλάδα ή σκοτοδίνη  
•   Βήχας, πονόλαιµος, ρινική συµφόρηση ή καταρροή  
•   Δυσκοιλιότητα 
 

Εάν παρατηρήσετε κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
σταµατήστε τη λήψη του Nicorette® Quickspray και επικοινωνήστε αµέσως µε ένα γιατρό 
(σηµεία αγγειοοιδήµατος):  

•   Πρήξιµο του προσώπου, της γλώσσας ή του φάρυγγα    
•   Δυσκολία κατάποσης   
•   Κνίδωση και δυσκολίες κατά την αναπνοή  

 
Πολύ Συνήθεις: µπορεί να επηρεάσει περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα:  

•   Λόξυγκας (αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες)  
•   Πονοκέφαλος, ναυτία (αίσθηµα αδιαθεσίας)   
•   Ενοχλήσεις φάρυγγα 

 
Συνήθεις: µπορεί να επηρεάσει έως 1στα 10 άτοµα:  

•   τοπικές επιδράσεις όπως αίσθηµα καψίµατος, φλεγµονή στο στόµα, αλλοίωση στην αίσθηση 
της γεύσης.  

•   Ξηρότητα του στόµατος ή αυξηµένες ποσότητες σάλιου  
•  Αίσθηση δυσπεψίας (δυσκολίες στην πέψη)   
•   Πόνος ή δυσφορία στην κοιλιά (στοµάχι)  
•   Εµετός, µετεωρισµός ή διάρροια  
•   Αίσθηµα κούρασης (καταβολή)  
•   Υπερευαισθησία (αλλεργία) 
•   Μυρµηκίαση 

 
Ασυνήθεις: µπορεί να επηρεάσει έως 1στα 100 άτοµα:  

•   Επιδράσεις στη µύτη όπως καταρροή, ρινική συµφόρηση, φτέρνισµα.  
•   Συριγµός, (βρογχόσπασµος) ή αίσθηµα ότι η αναπνοή χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από 
ότι συνήθως (δύσπνοια), σφίξιµο λαιµού 

•   Δερµατικές εξάψεις (ερύθηµα) ή αυξηµένη εφίδρωση  
•   Στοµατικές ανεπιθύµητες ενέργειες όπως τσούξιµο στο στόµα, φλεγµονή στη γλώσσα, 
στοµατικά έλκη,, βλάβη του βλεννογόνου του στόµατος ή αλλαγές στον ήχο της φωνής σας, 
πόνος στο στόµα και στο λαιµό, ερευγµός  

•   Ταχυπαλµία (ασυνήθιστη αίσθηση του καρδιακού παλµού) , αύξηση του καρδιακού ρυθµού, 
υπέρταση 

•   Εξάνθηµα και/ή φαγούρα (κνησµός, κνίδωση) του δέρµατος 
•   Μη φυσιολογικά όνειρα 
•   Δυσφορία στο στήθος και πόνος 
•   Αδυναµία, αίσθηµα αδιαθεσίας 
•   Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθµός 
•   Αιµορραγία των ούλων 
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•   Καταρροή   
 
Σπάνιες : µπορεί να επηρεάσει έως 1στα 1000 άτοµα: 

•   Δυσκολία κατάποσης, µειωµένες αισθήσεις στόµατος 
•   Τάση προς έµετο 

 
Άγνωστη: Η συχνότητα δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα στοιχεία:  

•   Θολή όραση , αυξηµένη παραγωγή δακρύων(δακρύρροια)  
•   Ξηρότητα φάρυγγα, δυσφορία στοµάχου, πόνος στα χείλια 
•    Ερυθρότητα δέρµατος 
•   Οι αλλεργικές αντιδράσεις περιλαµβανοµένου οιδήµατος του προσώπου και του στόµατος 

(αγγειοοίδηµα ή αναφυλαξία)  
 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, ή τον φαρµακοποιό σας. 
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας (βλ. λεπτοµέρειες 
παρακάτω). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή 
περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου. 
  
Ελλάδα 
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 
Μεσογείων 284 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα 
Τηλ: + 30 213 2040380/337 
Φαξ: + 30 210 6549585  
Ιστότοπος: http://www.eof.gr 
  
Κύπρος 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
Υπουργείο Υγείας 
CY-1475 Λευκωσία 
Φαξ: + 357 22608649 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ NICORETTE® QUICKSPRAY 
 
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν το φθάνουν  τα παιδιά.  
 
Μην χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευή 
ψεκασµού (σπρέι) και την καρτέλα κυψελίδων. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η  τελευταία ηµέρα του 
µήνα που αναφέρεται εκεί.  
 
Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία άνω των 25°C. 
 
Μην πετάτε  φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµµατα.  Ρωτήστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στης προστασία του περιβάλλοντος.  
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6.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Τι περιέχει το Nicorette® Quickspray 
 

-   Η δραστική ουσία είναι η νικοτίνη.  Ένας ψεκασµός παρέχει 1 mg νικοτίνης. 
-   Τα άλλα έκδοχα είναι τα εξής:  Προπυλενογλυκόλη, άνυδρη αιθανόλη, τροµεταµόλη, 

πολοξαµέρη 407, γλυκερόλη, όξινο ανθρακικό νάτριο, λεβοµενθόλη, άρωµα µέντας, άρωµα 
δροσιάς, σουκραλόζη, ακεσουλφαµικό κάλιο, υδροχλωρικό οξύ (για ρύθµιση του pH)  και 
κεκαθαρµένο νερό 

 
Εµφάνιση του Nicorette® Quickspray και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Nicorette® Quickspray αποτελείται από πλαστικό µπουκάλι µε διάλυµα το οποίο βρίσκεται στο 
εσωτερικό µιας συσκευής ψεκασµού (σπρέι) µε ενσωµατωµένη µηχανική αντλία ψεκασµού.  Η 
συσκευή σπρέι διαθέτει µηχανισµό κλεισίµατος ασφαλείας για παιδιά.  
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 13,2 ml διαλύµατος, ποσότητα που παρέχει 150 ψεκασµούς.  
Το Nicorette® Quickspray κυκλοφορεί σε συσκευασίες 1 ή 2 συσκευών σπρέι.    
Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός  
Johnson & Johnson Hellas Consumer AE 
Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι.  
Τηλ. 210 6875528 
 
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο: 
Phadisco Ltd 
Λ. Γιάννου Κρανιδιώτη 185, Λατσιά, Κύπρος 
Τηλ. 22715000 
 
Παραγωγός:  
McNeil AB, P.O. Box 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sweden 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις  30-10-2015 


