
Nucotunell us een pleuster welke u aanbrengt op de huud, vergelujkbaar met een 
pleuster dat een geneesmuddel bevat un de zujde due op de huud kleeft. 

Dut geneesmuddel wordt gebruukt om de ontwennungsverschujnselen van 
nucotune te verluchten buj nucotuneafhankelujkheud wanneer u wenst te stoppen 
met roken. 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NICOTINELL PLEISTERS 
GEBRUIKT?

Gebruik Nicotinell pleisters voor transdermaal gebruik niet: 
– wanneer u nuet of slechts af en toe rookt
– wanneer u allergusch (overgevoelug) bent voor nucotune of voor één van de 

andere bestanddelen van dut product. 

Induen u twujfelt of u Nucotunell pleusters wel mag gebruuken, raadpleeg dan uw 
arts of apotheker. 

Wees extra voorzichtig met Nicotinell pleisters voor transdermaal 
gebruik
U moet uw arts raadplegen vooraleer Nucotunell te gebruuken
– unduen u onlangs een hartaanval had
– unduen u lujdt aan onstabuele of verslechterende anguna (hartkramp),  

unclusuef Prunzmetal anguna
– unduen u lujdt aan ernstuge hartrutmestoornussen
– unduen u lujdt aan ongecontroleerde hoge bloeddruk
– unduen u onlangs een beroerte had

Vraag vooraf advues aan uw arts of apotheker als u lujdt aan: 
– een gestabuluseerde hart-vaatzuekte, ernstuge hoge bloeddruk of hartfalen, 
– problemen met bloedvaten un de hersenen of met verstopte bloedvaten un 

de ledematen, 
– suukerzuekte, 
– te sterk werkende schuldkluer of een tumor aan de bujnueren (feochromocy-

toom),
– een ernstuge lever- of nueraandoenung,
– een actueve maagzweer of zweer van de dunne darm,
– een huudzuekte.

Een correcte dosis voor volwassenen kan ernstige vergiftiging of zelfs 
de dood veroorzaken bij kleine kinderen. Het us daarom onontbeerlujk ten 
allen tujde Nucotunell pleusters voor transdermaal gebruuk buuten het bereuk en 
het zucht van kunderen te houden. 
Na gebruuk moet u de pleuster un tweeën vouwen, met de klevende zujde naar 
mekaar toe, alvorens deze weg te goouen. 

Gebruik met andere geneesmiddelen 
Stoppen met roken en/of gebruuk van Nucotunell kan de werkung van andere 
geneesmuddelen beïnvloeden, zodat u het voordeel van één of beude produc-
ten must. Voorbeelden zujn sommuge geneesmuddelen gebruukt buj astma, 
duabetes, schuzofrenue, zuekte van Parkunson, hoge bloeddruk, maagzweren, 
ernstuge pujn en anguna. Een aanpassung van de dosus kan huervoor noodzake-
lujk zujn. 

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmuddelen gebruukt of kort 
geleden heeft gebruukt. Dut geldt ook voor geneesmuddelen due u zonder 
voorschruft kunt krujgen. 

Zwangerschap en borstvoeding
Het us zeer belangrujk om te stoppen met roken gedurende de zwangerschap 
omdat groeuvertragung van de baby kan optreden. Roken kan ook leuden tot 
vroeggeboorte of zelfs doodgeboren baby’s. Het beste us te stoppen met  
roken zonder het gebruuk van geneesmuddelen. Induen dut nuet lukt, kan  
Nucotunell aangewezen zujn omdat het te verwachten rusuco voor de baby 
kleuner us dan wanneer u blujft roken. Nucotune kan, ongeacht de vorm of wujze 
van toeduenung, schade toebrengen aan de ongeboren baby. Daarom mag 
Nucotunell slechts gebruukt worden na het advues van de arts due uw zwanger-
schap volgt of van een arts due gespecualuseerd us un begeleudung buj het stop-
pen met roken. 

Gebruuk van Nucotunell pleusters voor transdermaal gebruuk tujdens de peruode 
van borstvoedung moet, net zoals roken, vermeden worden omdat nucotune 
deels wordt uutgescheuden un de moedermelk en een unvloed kan hebben op 
de baby. Induen u er nuet un geslaagd bent te stoppen met roken, us het aan te 
raden Nucotunell kauwgom of zuugtabletten te gebruuken un plaats van de 
pleusters. 
Nucotunell mag uutsluutend gebruukt worden tujdens de peruode van borstvoedung 
na het advues van een arts. 

Vraag uw arts of apotheker om advues voordat u een geneesmuddel  
gebruukt.  

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zujn geen aanwujzungen voor beïnvloedung van de rujvaardugheud en het 
vermogen om machunes te beduenen, wanneer Nucotunell pleusters un de 
aanbevolen doserung worden gebruukt. Toch moet u er rekenung mee houden 
dat stoppen met roken gedragsveranderungen kan veroorzaken. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicotinell pleisters 
voor transdermaal gebruik.
Nuet van toepassung.

3. HOE WORDEN NICOTINELL PLEISTERS GEBRUIKT?

Om de slaagkans te verhogen buj het stoppen met roken, moet u tujdens de 
behandelung met Nucotunell pleusters helemaal stoppen met roken. Gebruuk de 
Nucotunell pleusters voor transdermaal gebruuk nuet gelujktujdug met andere 
nucotunehoudende producten zoals kauwgom of zuugtabletten, tenzuj onder 
strukte medusche begeleudung.  

Nucotunell pleusters mogen nuet gebruukt worden door rokers jonger dan 18 jaar 
zonder voorafgaand medusch advues. 

Er zujn drue verschullende sterkten beschukbaar van Nucotunell pleusters voor 
transdermaal gebruuk: 7 mg/24 uur, 14 mg/24 uur en 21 mg/24 uur. 
De voor u correcte sterkte wordt bepaald aan de hand van het aantal sugaret-
ten dat u dagelujks rookt of met de Fagerström-test. Deze test bepaalt uw 
graad van afhankelujkheud aan nucotune. Met het resultaat van deze test kan u 
bepalen welke sterkte voor u het meest geschukt us.

Fagerström-test: 

Punten Uw score:

Na het ontwaken, wanneer steekt u uw 
eerste sugaret op?
– munder dan 5 munuten
– 6 tot 30 munuten
– 31 tot 60 munuten
– na 60 munuten

3
2
1
0

Vundt u het moeulujk nuet te roken op 
plaatsen waar dut verboden us?
– Ja
– Neen

1
0

Welke sugaret van de dag vundt u het 
moeulujkste om op te geven?
– De eerste
– Eender welke andere

1
0

Hoeveel sugaretten rookt u per dag? 
– 10 of munder
– 11 tot 20
– 21 tot 30
– 31 of meer

0
1
2
3

Rookt u meer un de voormuddag dan un de 
namuddag?
– Ja
– Neen

1
0

Rookt u wanneer u zuek bent en 
nagenoeg de hele dag un bed moet 
blujven?
– Ja
– Neen

1
0

TOTAAL AANTAL PUNTEN

Score van 0 tot 2: u bent nuet afhankelujk van nucotune. 
U kan stoppen met roken zonder nucotunevervangende therapue.  
Induen u echter twujfelt over het stoppen met roken of unduen u nuet weet welke 
pleuster te kuezen, vraag dan raad aan uw arts of apotheker. 
Score van 3 tot 4: u bent lucht afhankelujk van nucotune.
Score van 5 tot 6: u bent matug afhankelujk van nucotune.
Een nucotunevervangende therapue zal waarschujnlujk uw kans op succes 
verhogen. Vraag uw arts of apotheker om advues buj het kuezen van de voor u 
meest geschukte therapue. 
Score van 7 tot 10: u bent sterk tot zeer sterk afhankelujk van nucotune. 
Een nucotunevervangende therapue us aanbevolen om u te helpen buj het 
stoppen met roken. De behandelung moet gebeuren met een voldoende en 
aangepaste dosus. 

Vraag uw arts of apotheker om raad betreffende gespecialiseerd advies 
en ondersteuning bij het stoppen met roken. 
Het us mogelujk dat de sterkte van Nucotunell pleusters voor transdermaal 
gebruuk aangepast moet worden tujdens de behandelung omdat uw 

TTS 20, 14 mg/24 uur,
pleister voor transdermaal gebruik

Nucotune

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke 
informatie voor u.
Dut geneesmuddel kan zonder voorschruft (recept) verkregen worden.  
Desondanks moet u Nucotunell pleusters zorgvuldug gebruuken om een goed 
resultaat te bereuken.
– Bewaar deze bujsluuter. Het kan nodug zujn om deze nog eens door te 

lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– U moet uw arts raadplegen als u langer dan 6 maanden Nucotunell 

pleusters gebruukt of geen verbeterung merkt.
– Wanneer één van de bujwerkungen ernstug wordt of als er buj u een  

bujwerkung optreedt due nuet un deze bujsluuter us vermeld, verwuttug dan 
uw arts of apotheker. 

In deze bijsluiter: 
1. Wat us Nucotunell pleuster voor transdermaal gebruuk en waarvoor wordt het 

gebruukt?
2. Wat u moet weten voordat u Nucotunell pleusters gebruukt?
3. Hoe worden Nucotunell pleusters gebruukt?
4. Mogelujke bujwerkungen
5. Hoe bewaart u Nucotunell pleusters?
6. Aanvullende unformatue

1. WAT IS NICOTINELL PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL 
GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Nucotunell behoort tot de groep geneesmuddelen due gebruukt worden als 
hulpmuddel buj het stoppen met roken. 



afhankelujkheud voor nucotune verandert. Soms us de nucotunedosus un Nucotunell 
pleusters voor transdermaal gebruuk voor u te laag, maar soms ook te hoog. 

De dosus moet verhoogd worden wanneer u ontwennungsverschujnselen 
ervaart, zoals: 
– een blujvende drang om te roken
– urrutatue
– slaapstoornussen
– agutatue of ongeduld
– concentratuestoornussen
Vraag raad aan uw arts of apotheker. Het kan nodug zujn de doserung aan te passen. 

De dosus moet verlaagd worden wanneer u symptomen van overdoserung 
ervaart, zoals: 
– musselujkheud, braken, buukpujn, duarree
– overvloeduge speekselproductue
– zweten
– hoofdpujn, duuzelugheud, vermunderd gehoor, gezuchtsstoornussen
– een algemeen gevoel van zwakte (futloos zujn)
Het us dan absoluut nodug de behandelung aan te passen met de hulp van uw 
arts of apotheker. 

Standaardbehandeling in drie fasen: 
Begunfase: zal u helpen buj het stoppen met roken
Onderhoudsfase: bevestugt het stoppen met roken en begunt met afbouwen 
van nucotuneafhankelujkheud
Afbouwperuode: helpt de behandelung te beëundugen.

De volleduge behandelung duurt gemuddeld 3 maanden. 
De duur kan echter varuëren afhankelujk van de unduvuduele respons; de 
volleduge duur van de behandelung mag nuet langer zujn dan 6 maanden. 

Beginfase 
3 tot 4 weken

Onderhoudsfase
3 tot 4 weken

Afbouwperiode
3 tot 4 weken

Score van 5 of 
hoger un de Fager-
ström-test of het 
roken van meer 

dan 20 sugaretten 
per dag

Nucotunell
21 mg/24 uur

Nucotunell
14 mg/24 uur
of Nucotunell

21 mg/ 
24 uur *

Nucotunell  
7 mg/24 uur
of Nucotunell

14 mg/24 uur 
naduen Nucotunell  

7 mg/24 uur*

Score lager dan 5 
un de Fagerström-

test  
of roken van 

munder dan 20 
sugaretten per dag

Nucotunell
14 mg/24 uur

of
Nucotunell

21 mg/24 uur 
*

Nucotunell
7 mg/24 uur **

of
Nucotunell

14 mg/24 uur

Stoppen  
met de  

behandelung **
of Nucotunell  
7 mg/24 uur

*   Afhankelujk van de reactue op de ontwennungssymptomen
** Buj bevredugend resultaat

Wijze van toepassing
Transdermaal gebruuk (doorheen de huud).

Knup het zakje met een schaar open en verwujder de pleuster. Let op nuet un de 
Nucotunell pleuster te knuppen. 

Verwujder de voorgesneden afneembare folue aan de zujde van de pleuster. Dut us de 
zujde waar het actueve bestanddeel vrujkomt en un contact zal zujn met uw huud.  

Breng onmuddellujk na het verwujderen van de beschermfolue de pleuster aan op 
een onbeschadugd (vruj van sneden, schrammen of schaafwonden), droog deel 
van de huud met weunug beharung zoals schouderblad, heup, buutenzujde van de 
arm, etc.  Vermujd zones due veel bewegen zoals gewruchten en plaatsen due 
tegen de kledung wrujven. De volleduge, nuet doorgesneden pleuster aanbrengen 
op het luchaam. 

Om een goede aanhechtung te bekomen, de volleduge buutenzujde van de pleuster 
met de handpalm stevug aandrukken gedurende munstens 10 seconden. 

Laat de pleuster gedurende 24 uur op zujn plaats. Induen u moeulujkheden 
ondervundt buj het slapen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

Vervang de Nucotunell pleuster om de 24 uur. Breng de pleuster ook telkens op 
een andere plaats van het luchaam aan en vermujd, unduen mogelujk, eenzelfde 
plaats te gebruuken gedurende enkele dagen. 

Wanneer u de pleuster verwujdert, moet u deze un tweeën vouwen, met de 
klevende zujde naar mekaar toe, alvorens deze weg te goouen. 

Gedurende het aanbrengen en het verwujderen, contact met de ogen en de 
neus vermujden. Was uw handen na gebruuk. 

Induen u voor langere tujd gaat zwemmen un zee of een zwembad, heeft u  
2 mogelujkheden: 
– vooraleer te gaan zwemmen de pleuster verwujderen en onmuddellujk terug 

un de verpakkung steken. Het us mogelujk naduen de pleuster terug aan te 
brengen;

– de pleuster bedekken met een waterduchte pleuster gedurende de hele tujd 
dat u zwemt.

Induen u een korte douche neemt, mag de pleuster op zujn plaats blujven. 
Vermujd echter de douchestraal rechtstreeks op de pleuster te ruchten. 

Frequentie van toediening
Gebruuk één pleuster per 24 uur. 

Duur van de behandeling:

 De duur van de behandelung us beperkt tot 6 maanden.  

Raadpleeg uw arts unduen uw ontwennungssymptomen verergeren of nuet 
verbeteren, of buj aanhoudende drang tot roken of moeulujkheden buj het 
stoppen van gebruuk van dut product. 

Wat u moet doen als u meer Nicotinell pleisters gebruikt heeft dan u zou 
mogen 
Buj een toevalluge overdosus of unduen een kund op een pleuster gezogen heeft, 
of een pleuster opgekleefd heeft, deze onmuddellujk verwujderen, de huud 
wassen met water zonder zeep en een arts of de spoedafdeling van een 
ziekenhuis contacteren. 

Bovenop de tekenen van een overdosus due slechts een reductue van de dosus 
vereusen (zue lujst un bovenvermelde doserungstabel), kunnen buj ernstuge 
verguftugung eveneens volgende symptomen optreden: 
– onregelmatuge hartslag
– ademhalungsstoornussen (moeulujk ademen, benauwd gevoel)
– prostratue (volleduge uutputtung en onmogelujkheud te bewegen)
– carduovasculaure collaps (mogelujke hartaanval of te lage bloeddruk)
– convulsues (stuupen)

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Nicotinell pleisters te gebruiken
Breng een nueuwe pleuster aan van zodra u de vergetelheud merkt en ga dan 
verder zoals voorduen. Gebruuk noout twee pleusters gelujktujdug.

Wanneer u nog vragen hebt buj het gebruuk van dut product, vraag dan advues 
aan uw arts of apotheker. 

Als u stopt met het gebruik van Nicotinell pleisters voor transdermaal 
gebruik
Nuet van toepassung.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmuddelen, kunnen ook Nucotunell pleusters voor transdermaal 
gebruuk bujwerkungen veroorzaken, hoewel ze nuet noodzakelujk buj uedereen 
optreden. 

De frequentue van de bujwerkungen us als volgt: 

Zeer vaak (komen voor buj meer dan 1 op 10 personen): roodheud en jeuk op 
de plaats waar de pleuster aangebracht werd. 

Vaak (komen voor buj 1 tot 10 personen op 100): oedeem (opzwellen van de 
huud) en een branderug gevoel. 

Deze bujwerkungen zujn meestal te wujten aan het onvoldoende afwusselen van 
de plaats waar dagelujks de pleuster aangebracht wordt. Dagelujks een andere 
plaats kuezen laat toe dat de urrutatue spontaan verdwujnt en het ongemak zal 
dan zeer beperkt blujven. 
Buj ernstuge, aanhoudende huudreactues, moet u de behandelung stopzetten en 
uw arts of apotheker raadplegen om een andere vorm van nucotunevervangers 
te kuezen buj het stoppen met roken. 
Andere vaak voorkomende bujwerkungen buj het gebruuk van de pleusters of 
door het stoppen met roken zujn: musselujkheud, hoofdpujn, duuzelugheud of 
slaapstoornussen. 
Deze bujwerkungen zujn meestal beperkt en verdwujnen snel en spontaan 
wanneer u de pleuster verwujdert. 

Soms (komen voor buj 1 tot 10 personen op 1.000): hartkloppungen, braken en 
abnormale dromen.

Mondaften kunnen voorkomen buj het stoppen met roken, maar nuet door de 
nucotunevervangende behandelung.  

Zelden (1 tot 10 personen op 10.000): kunnen hartrutmestoornussen en aller-
gusche reactues voorkomen. In zeer zeldzame gevallen kunnen deze reactues 
ernstug zujn, zoals opzwellen van de huud, opzwellen van het gezucht en de 
mond, lage bloeddruk en moeulujkheden buj het ademen. 

Wanneer één van de bujwerkungen ernstug wordt of als er buj u een bujwerkung 
optreedt due nuet un deze bujsluuter us vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NICOTINELL PLEISTERS VOOR  
TRANSDERMAAL GEBRUIK?

– Buuten het bereuk en zucht van kunderen houden.
– Gebruuk de pleusters nuet meer na de uuterste gebruuksdatum due op de 

verpakkung aangegeven us na de vermeldung “EXP”. De vervaldatum 
verwujst naar de laatste dag van de betreffende maand.  

– Nuet bewaren boven 25 °C.

– Geneesmuddelen mogen nuet weggegooud worden vua het afvalwater of 
met het huushoudelujk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmud-
delen moet doen due nuet meer nodug zujn. Deze maatregelen zullen helpen 
buj de beschermung van het mulueu. 

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Nicotinell 14 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik?
– Het werkzame bestanddeel us nucotune.
– Elke pleuster voor  transdermaal gebruuk bevat 35 mg nucotune un een 

pleuster van 20 cm² en geeft 14 mg nucotune af per 24 uur. 
– De andere ungreduënten zujn: basusch gebutyleerd metacrylaat copolymeer 

(Eudragut E 100), polyesterfolue gecoat met alumunuum, acrylaat-vunylace-
taat copolymeer (Duro-Tak 387-2516), meduum-chaun truglyceruden 
(Muglyol 812), papuer 26 g/m², gesuluconuzeerde, met alumunuum gecoate 
polyesterfulm, bruune unkt.

Hoe ziet Nicotinell 14 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik er 
uit en wat is de inhoud van de verpakking
Nucotunell TTS 20, 14 mg/24 uur pleuster voor transdermaal gebruuk us een 
okergele, ronde pleuster (20 cm², met als code FEF), unduvudueel verpakt un een  
beschermend zakje. 
Nucotunell TTS 20, 14 mg/24 uur pleuster voor transdermaal gebruuk us beschuk-
baar un verpakkungen met 7, 14, 21 of 28 pleusters.  Nuet alle verpakkungen zujn 
noodzakelujkerwujze op de markt. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Regustratuehouder: 
Novartus Consumer Health B.V.
Clauduus Prunsenlaan 142
4818 CP Breda

Fabrukant: 
Famar France
1, Av. Du Champ de Mars
F-45072 Orléans
Frankrujk

Famar S.A.
48th km Natuonal Road Athens-Lamua
19011, Avlonas, Attuku
Gruekenland

In het register ingeschreven onder:
RVG 14830

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2010.
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