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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות של בקבוצה הואVarenicline . לעשן להפסיק לאנשים לעזור כדי וייעוץ חינוך עם יחד משמש ורניקלין
.המוח על) מעישון( הניקוטין של הנעימות ההשפעות חסימת ידי על עובד זה. מעישון גמילה עזרי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
vareniclineהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל) ים(שעה באותה בערך 

 בהתחלה ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעvarenicline  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
 קח. האכילה לאחר]) ל"מ[240  אונקיות(8  מלאה מים כוס עם ורניקלין קח. ובערב בבוקר ביום פעמיים מכן ולאחר

Varenicline

.לטיפול הראשון השבוע במהלך שלך המינון את בהדרגה ויעלה ורניקלין של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא

.לעשן להפסיק לך לעזור כדי ורניקלין לקחת יכול אתה בהן דרכים3  ישנן
 לעשן להמשיך יכול אתה. זה תאריך לפני שבוע ורניקלין לקחת ולהתחיל עישון להפסקת גמילה תאריך לקבוע יכול אתה

.שבחרת הגמילה בתאריך לעשן להפסיק לנסות הקפד אך, בוורניקלין הטיפול של הראשון השבוע במהלך

.בוורניקלין הטיפול התחלת לאחר ימים35  ל8  בין לעשן להפסיק מכן ולאחר ורניקלין לקחת להתחיל יכול אתה

 ורניקלין לקחת להתחיל יכול אתה, פתאומי באופן לעשן להפסיק רוצה אינך אם או מסוגל שאתה בטוח אינך אם
 הסיגריות ממספר חצי רק לעשן לנסות עליך1-4,  שבועות במשך. טיפול של שבועות12  במשך באיטיות לעשן ולהפסיק

 במשך. שלך ההתחלתי היומי הסיגריות ממספר רבע רק לעשן לנסות עליך5-8,  שבועות במשך. יום בכל שלך הרגיל
 לחלוטין להפסיק שאפו. כלל יותר מעשן שאינך עד יום בכל סיגריות פחות לעשן לנסות להמשיך עליך9-12,  השבועות

.מוכנים מרגישים אתם אם יותר מוקדם או השבועות12  תום עד

 אם. הטיפול במהלך ולעשן להחליק עלול אתה. ורניקלין של המלאה התועלת את שתרגיש עד שבועות מספר שיחלפו ייתכן
.לעשן לא ולהשתדל ורניקלין לקחת המשך. לעשן להפסיק תוכל שעדיין ייתכן, קורה זה
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 לך לומר עשוי שלך הרופא, שבועות12  בתום לעשן לחלוטין הפסקת אם. שבועות12  למשך ורניקלין שתיקח להניח סביר
.שוב לעשן להתחיל ממך למנוע לעזור עשוי זה. נוספים שבועות12  למשך ורניקלין לקחת

 הצלחת לא מדוע להבין לך לעזור לנסות יכול שלך הרופא. שלך הרופא עם דבר, שבועות12  בתום לעשן הפסקת לא אם
.שוב להפסיק לנסות תוכניות ולתכנן לעשן להפסיק

 ובכל בוורניקלין טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם
(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול

)/ucm088569.pdf[/DrugSafety/Drugs/downloads/ucm088569.pdf ]http://www.fda.gov/DrugSafety
/Drugs/downloadshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,ורניקלין נטילת לפני
.אחרת תרופה לכל או לוורניקלין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון'') דם מדללי('' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

(Contrave  בופרופיון כגון, לעשן להפסיק לך שיעזרו אחרות תרופות; אִינסּולִין
(Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, inותיאופילין; עור כתמי או לאף תרסיס, לכסניות, משאף, ניקוטין ומסטיק 

Theocron)-24, .(Elixophyllin, Theoברגע שלך מהתרופות חלק של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לעשן שתפסיק

 פעם אי סבלת או לך יש ואם בעבר לעשן להפסיק כשניסית גמילה תסמיני לך היו פעם אי אם שלך לרופא ספר
כליות או דם כלי, לב מחלת או); התקפים( באפילפסיה

 התקשר, ורניקלין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 יורקת או והקאה, התקפים עבור בתינוקך בזהירות צפה, ורניקלין נטילת כדי תוך מניקה את אם. שלך לרופא

.הללו מהתסמינים אחד חווה תינוקך אם מיד שלך לרופא התקשר. מהרגיל יותר גבוהה בתדירות

, דרכים תאונות על דיווחים היו. ריכוז קשיי או הכרה איבוד, סחרחורת, ישנוני לך לגרום עלול ורניקלין כי לדעת עליך
 עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. ורניקלין שנטלו באנשים פציעות של אחרים וסוגים תאונות כמעט תאונות
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה

 מחשבות( אובדניות ומחשבות מדוכא רוח מצב, תסיסה, עוינות, בהתנהגות שינויים היו מהאנשים שלחלק לדעת עליך
 שינויים בגרימת ורניקלין של תפקידו. ורניקלין נטילת בזמן) זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על

 בבריאות שינויים לחוות עלולים תרופות בלי או עם לעשן שמפסיקים שאנשים מאחר ברור אינו הללו הרוח במצב
 והמשיכו ורניקלין שלקחו אנשים אצל התרחשו הללו מהתסמינים חלק, זאת עם. מניקוטין גמילה עקב שלהם הנפשית
 שבועות מספר לאחר אותם פיתחו ואחרים, ורניקלין ליטול התחילו כשהם אלה תסמינים היו מהאנשים לחלק. לעשן
.ורניקלין הפסקת לאחר או טיפול של
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 ספר. נפש ממחלת סבלו שכבר אנשים אצל והחמירו נפש מחלת של היסטוריה ללא אנשים אצל התרחשו אלו תסמינים
 בצורה להתרגש מדיכאון שמשתנה רוח מצב( קוטבית דו הפרעה, בדיכאון פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא
), הולמים לא או חזקים ורגשות בחיים עניין אובדן, חריגה או מופרעת לחשיבה הגורמת נפש מחלת( סכיזופרניה), חריגה

: שלך לרופא מיד והתקשר ורניקלין ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. אחרות נפש מחלות או
 התנהגות; שקט אי; תסיסה; מחמירים או חדשים פאניקה התקפי או חרדה, דיכאון; אובדניות פעולות או מחשבות
 תחושות או מחשבות); דיבור או חריג באופן נרגש רוח מצב, תזזית( מאניה; מסוכנת בצורה פועל; אלימה או כועסת
 שינוי כל או; מבולבל מרגיש; נגדך שאנשים להרגיש); קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות; חריגות
 תסמינים אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח במצב או בחשיבה, בהתנהגות אחר חריג או פתאומי
 יעקוב שלך הרופא. בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים
.ישתפרו שלך שהסימפטומים עד מקרוב אחריך

 יכול ורניקלין. ורניקלין נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
,אלכוהול של ההשפעות את להגביר

 בוורניקלין הטיפול במהלך לעשן שתפסיק יותר סביר. לעשן להפסיק לך שיעזור כתוב ומידע עצה שלך מהרופא בקש
.שלך מהרופא ותמיכה מידע תקבל אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול ורניקלין
:חולף לא

בחילה

עצירות

ׁשלִׁשּול

גזַ

בטן כאבי

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

בפה רע טעם

יבש פה

מופחת או מוגבר תיאבון

ׁשנִִיַם ּכאְבֵ
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ישן להישאר או להירדם קושי

סיוטים או חריגים חלומות

ראֹׁש ּכאְבֵ

אנרגיה חוסר

שרירים או מפרקים, גב כאבי

תקינים לא מחזורים

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 או שלך לרופא והתקשר ורניקלין ליטול הפסק, מיוחדים זהירות אמצעי של בסעיפים המפורטים

:מיד רפואית עזרה קבל
התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הצוואר, העיניים, החניכיים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

נשימה או בליעה קשיי

פריחה

שלפוחיות או מתקלף, אדום, נפוח עור

בפה שלפוחיות

בחזה לחץ או מעיכה, כאב

בבטן או בלסת, בצוואר, בגב, בשתיהן או אחת בזרוע נוחות אי או כאב

נשימה קוצר

מיְֹוזעָ

בחזה כאבים עם סחרחורת או הקאות, בחילות

קשה או איטי דיבור

הגוף של אחד בצד במיוחד, רגל או יד של תחושה חוסר או פתאומית חולשה

הליכה בזמן שוק כאבי

התקפים

סהַרֲּורִיּות

 בלב אחרות חמורות בעיות או שבץ, לב בהתקף ללקות יותר גבוהה בסבירות היו ורניקלין שנטלו אנשים, קליניים במחקרים
 בעיות לפתח יותר גבוה סיכון גם יש שמעשנים לאנשים, זאת עם. זו תרופה קיבלו שלא אנשים מאשר שלהם הדם בכלי או
.דם כלי או לב ממחלת סבלת או לך יש אם במיוחד, ורניקלין נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אלו

Varenicline התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)
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)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®שאנטיקס

15/07/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

