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vareniclina
pronunțat ca (var en' I kleen)

de ce este prescris acest medicament?

Vareniclina este utilizată împreună cu educația și consilierea pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat. Vareniclina face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite ajutoare pentru renunțarea la fumat. Acționează prin blocarea efectelor plăcute ale nicotinei (din fumat) 

asupra creierului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Vareniclina vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi la început și apoi de două ori 
pe zi dimineața și seara. Luați vareniclină cu un pahar plin de apă (8 uncii [240 ml]) după masă. Luați vareniclină 
aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau 
farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați vareniclină exact conform instrucțiunilor. Nu luați 
mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de vareniclină și vă va crește treptat doza în prima 

săptămână de tratament.

Există 3 moduri prin care puteți lua vareniclină pentru a vă ajuta să renunțați la fumat.

Puteți stabili o dată pentru a renunța la fumat și a începe să luați vareniclină cu 1 săptămână înainte de acea dată. 
Puteți continua să fumați în această primă săptămână de tratament cu vareniclină, dar asigurați-vă că încercați să 
renunțați la fumat la data pe care ați ales-o.

Puteți începe să luați vareniclină și apoi să vă lăsați de fumat între 8 și 35 de zile după începerea tratamentului cu 
vareniclină.

Dacă nu sunteți sigur că sunteți în stare sau dacă nu doriți să renunțați brusc la fumat, puteți începe să luați vareniclină 
și să renunțați încet la fumat pe parcursul a 12 săptămâni de tratament. Pentru săptămânile 1-4, ar trebui să încercați 
să fumați doar jumătate din numărul normal de țigări în fiecare zi. În săptămânile 5-8, ar trebui să încercați să fumați 
doar un sfert din numărul zilnic de țigări inițial. În săptămânile 9-12, ar trebui să continuați să încercați să fumați mai 
puține țigări în fiecare zi până când nu mai fumați deloc. Încercați să renunțați complet până la sfârșitul a 12 săptămâni 
sau mai devreme dacă vă simțiți pregătit.

Poate dura câteva săptămâni pentru a simți beneficiul complet al vareniclinei. Este posibil să aluneci și să fumați în timpul 

tratamentului. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să renunțați la fumat. Continuați să luați vareniclină și să încercați să nu 

fumați.
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Probabil veți lua vareniclină timp de 12 săptămâni. Dacă ați renunțat complet la fumat la sfârșitul a 12 săptămâni, medicul 

dumneavoastră vă poate spune să luați vareniclină pentru încă 12 săptămâni. Acest lucru vă poate ajuta să nu reîncepeți să 

fumați.

Dacă nu ați renunțat la fumat la sfârșitul a 12 săptămâni, discutați cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră poate încerca să vă ajute 

să înțelegeți de ce nu ați reușit să renunțați la fumat și să facă planuri pentru a încerca să renunțați din nou.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu vareniclină și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Food 

and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/ucm088569.pdf]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua vareniclină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la vareniclină sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare 

dintre următoarele: anticoagulante (''diluanți ai sângelui'') precum warfarina (Coumadin, Jantoven); insulină; alte medicamente care să 

vă ajute să renunțați la fumat, cum ar fi bupropion (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, în Contrave) și gumă de nicotină, inhalator, 

pastile, spray nazal sau plasturi pentru piele; și teofilină (Elixophyllin, Theo-24, Theocron). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoit să modifice dozele unora dintre medicamentele dumneavoastră odată ce vă opriți de fumat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată simptome de sevraj când ați încercat să renunțați la fumat în trecut 
și dacă aveți sau ați avut vreodată epilepsie (convulsii); sau boli ale inimii, ale vaselor de sânge sau ale rinichilor

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați vareniclină, adresați-vă medicului dumneavoastră. Dacă alăptați în timp ce luați vareniclină, urmăriți-vă copilul cu 

atenție pentru convulsii și vărsături sau scuipat mai des decât de obicei. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă copilul 

dumneavoastră prezintă oricare dintre aceste simptome.

trebuie să știți că vareniclina vă poate provoca somnolență, amețeală, pierderea cunoștinței sau dificultăți de 
concentrare. Au existat rapoarte de accidente de circulație, accidente aproape de accident și alte tipuri de răni la 
persoanele care luau vareniclină. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest 
medicament.

trebuie să știți că unii oameni au avut modificări de comportament, ostilitate, agitație, stare depresivă și gânduri de 
sinucidere (gândindu-se să vă rănească sau să se sinucidă sau să planifice sau să încerce să facă acest lucru) în timp ce 
au luat vareniclină. Rolul vareniclinei în provocarea acestor schimbări de dispoziție este neclar, deoarece persoanele 
care renunță la fumat cu sau fără medicamente pot experimenta modificări în sănătatea mintală din cauza sevrajului 
de nicotină. Cu toate acestea, unele dintre aceste simptome au apărut la persoanele care luau vareniclină și continuau 
să fumeze. Unii oameni au avut aceste simptome când au început să ia vareniclină, iar alții le-au dezvoltat după câteva 
săptămâni de tratament sau după oprirea vareniclinei.
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Aceste simptome au apărut la persoanele fără antecedente de boală mintală și s-au agravat la persoanele care aveau 
deja o boală mintală. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată depresie, tulburare bipolară 
(dispoziție care se schimbă de la deprimat la anormal de excitat), schizofrenie (o boală mintală care provoacă gândire 
tulburată sau neobișnuită, pierderea interesului pentru viață și emoții puternice sau nepotrivite), sau alte boli psihice. 
Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați vareniclină și sunați imediat medicul dumneavoastră: 
gânduri sau acțiuni suicidare; depresie, anxietate sau atacuri de panică noi sau agravate; agitaţie; nelinişte; 
comportament furios sau violent; acționează periculos; manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată sau vorbire); 
gânduri sau senzații anormale; halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există); simțind că oamenii sunt 
împotriva ta; simțindu-se confuz; sau orice alte schimbări bruște sau neobișnuite de comportament, gândire sau 
dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată 
apela medicul dacă nu puteți căuta singur tratament. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape până când 
simptomele dumneavoastră se ameliorează.

întrebați medicul despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați vareniclină. 
Vareniclina poate crește efectele alcoolului,

cereți sfatul medicului dumneavoastră și informații scrise care să vă ajute să renunțați la fumat. Este mai probabil să renunțați 
la fumat în timpul tratamentului cu vareniclină dacă obțineți informații și sprijin de la medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Vareniclina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

constipație

diaree

gaz

durere abdominală

vărsături

arsuri la stomac

gust prost în gură

gură uscată

apetit crescut sau scazut

durere de dinţi
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probleme de a adormi sau de a rămâne adormit

vise sau coșmaruri neobișnuite

durere de cap

lipsa de energie

dureri de spate, articulații sau musculare

cicluri menstruale anormale

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunile PRECAUȚII SPECIALE, opriți administrarea vareniclinei și sunați imediat la medicul 
dumneavoastră sau solicitați ajutor medical:

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, gingiilor, ochilor, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

dificultate la înghițire sau la respirație

eczemă

piele umflată, roșie, decojită sau formată de vezicule

vezicule în gură

durere, strângere sau presiune în piept

durere sau disconfort la unul sau ambele brațe, spate, gât, maxilar sau stomac

dificultăți de respirație

transpiraţie

greață, vărsături sau amețeli cu dureri în piept

vorbire lentă sau dificilă

slăbiciune sau amorțeală bruscă a unui braț sau picior, în special pe o parte a corpului

dureri de gambe în timpul mersului

convulsii

somnambulism

În studiile clinice, persoanele care au luat vareniclină au avut mai multe șanse de a avea un atac de cord, un accident vascular cerebral sau 

alte probleme grave cu inima sau vasele de sânge decât persoanele care nu au primit acest medicament. Cu toate acestea, persoanele 

care fumează au, de asemenea, un risc mai mare de a dezvolta aceste probleme. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și 

beneficiile luării vareniclinei, mai ales dacă aveți sau ați avut vreodată boli ale inimii sau ale vaselor de sânge.

Vareniclina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Chantix®

Ultima revizuire - 15.07.2017
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