
CITISINA (Todacitan®)

Tractament oral. 
Disponible en envasos de 100 comprimits d’1,5 mg.

Dosi i durada habitual Durada del tractament: 25 dies = un envàs de citisina (100 comprimits)

Pauta decreixent:

Dia de tractament Dosi /dia Comprimits/dia

Del 1r al 3r dia 1 comprimit cada 2 hores 6 comprimits

Del 4t al 12è dia 1 comprimit cada 2,5 hores 5 comprimits

Del 13è al 16è dia 1 comprimit cada 3 hores 4 comprimits

Del 17è al 20è dia 1 comprimit cada 5 hores 3 comprimits

Del 21è al 25è dia 1-2 comprimits al dia Fins a 2 comprimits

Instruccions S’ha de deixar de fumar com a màxim abans del 5è dia de tractament.  
En el cas que es continuï fumant o que s’utilitzi algun producte amb nicotina, 
podrien agreujar-se els efectes adversos. 

Cal empassar-se el comprimit amb un got d’aigua. 

Efectes  
adversos

Bona tolerància. La major part dels efectes adversos es produeixen a l’inici 
del tractament i després desapareixen. Alguns d’aquests efectes poden ser a 
conseqüència del fet de deixar de fumar. Els més freqüents són gastrointestinals 
d’intensitat lleu o moderada: nàusees, vòmits, dolor abdominal, cremor d’estómac, 
diarrea o restrenyiment. Altres efectes possibles són: alteració del gust, sequedat 
de boca, augment de la gana, augment de pes, mareig, canvis d’humor, ansietat, 
trastorns del son, cefalea, taquicàrdia, hipertensió, erupció cutània, miàlgies, fatiga.

Contraindicacions Hipersensibilitat al principi actiu o a qualsevol dels seus excipients. 

Angina inestable, antecedents d’infart de miocardi recent, arrítmies amb rellevància 
clínica, antecedent recent d’accident cerebrovascular.

Està contraindicat durant l’embaràs o la lactància. Es desconeix si pot reduir 
l’eficàcia dels anticonceptius hormonals.

Per manca d’estudis, no és recomanable ni en menors de 18 anys ni en majors  
de 65 anys; tampoc en persones amb insuficiència renal o hepàtica.

Precaucions Per manca d’estudis, en general, cal parar atenció a les persones amb cardiopatia 
isquèmica, insuficiència cardíaca, hipertensió arterial, feocromocitoma, 
arterioesclerosi i altres vasculopaties perifèriques, úlcera gàstrica i duodenal, 
malaltia per reflux gastroesofàgic, hipertiroïdisme, diabetis i esquizofrènia.

Heu d’aconsellar als pacients que informin de qualsevol circumstància inusual: 
canvis d’humor, depressió, alteracions del comportament i idees suïcides.  
Cal parar especial atenció als pacients amb antecedents de malaltia psiquiàtrica.

Interaccions Té una mínima metabolització hepàtica. És un fàrmac d’eliminació renal.

No s’ha de prendre juntament amb fàrmacs antituberculosos. 

Fins ara no s’han descrit interaccions clínicament significatives amb altres fàrmacs.
*Per a més detalls sobre possibles interaccions i altres contraindicacions, podeu consultar la fitxa tècnica del Todacitan.

Amb recepta Amb recepta 
medicamedica

Guia pràctica d’intervenció per ajudar a deixar de fumar per a professionals sanitaris. Tercera edició, 2022.  


