BUPROPIÓ
Amb recepta
medica

Tractament oral.
Disponible en capses de comprimits de 150 mg.

Dosi i durada habitual

Inici esglaonat per minimitzar els efectes adversos que podrien
aparèixer (no cal que la suspensió sigui gradual):
Primers 6 dies: 150 mg/dia, al matí.
El 7è dia: 150 mg/2 vegades al dia: separades per un interval
de 8 hores com a mínim. Es recomana pendre la 2a dosi abans de
les 18 hores per evitar l’insomni.
Està demostrat que la durada total de 8-12 setmanes és eficaç.

Instruccions

Inicieu el tractament 1-2 setmanes abans de la data fixada per deixar
de fumar.

Efectes
adversos

Principals: insomni, mal de cap, sequedat de boca, alteracions del sentit
del gust i reaccions cutànies. En cas necessari, se’n poden minimitzar
els símptomes reduint la dosi a 150 mg/dia.
Poc freqüent: convulsions (1/1.000 casos tractats amb dosi de
300 mg/dia).

Contraindicacions

Hipersensibilitat al fàrmac, antecedents de convulsions o tumor SNC;
antecedents de trastorns de conducta alimentària; trastorns bipolars;
deshabituació brusca de l’alcohol o benzodiazepines; ús d’IMAO
en els 14 dies anteriors. Cirrosi hepàtica greu.
No es recomana en < 18 anys, embaràs i lactància.

Precaucions

En cas de llindar convulsiu disminuït: fàrmacs que abaixin el llindar de
la convulsió (antipsicòtics, antidepressius, teofil·lina, esteroides sistèmics,
antipalúdics, insulina, hipoglucemiants orals, etc.), ús abusiu d’alcohol,
diabetis tractada amb hipoglucemiants o insulina, ús d’estimulants, etc.,
no s’ha d’utilitzar llevat que hi hagi causa clínica justificada en la qual el
benefici de deixar de fumar superi el risc de convulsions. En aquests casos,
la dosi ha de ser de 150 mg/dia.
En persones grans i pacients amb insuficiència hepàtica o renal lleu
o moderada ben controlats, la dosi diària ha de ser de 150 mg.
Poden augmentar l’efecte farmacològic de substàncies com l’orfenadrina
i la ciclofosfamida.

Guia pràctica d´intervenció per ajudar a deixar de fumar per a professionals sanitaris

