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Vareniklin
uttalas som (var en' I kleen)

hur är denna medicin utskriven?

Vareniklin används tillsammans med utbildning och rådgivning för att hjälpa människor att sluta röka. Vareniklin är i en klass av 

mediciner som kallas rökavvänjningshjälpmedel. Det fungerar genom att blockera de behagliga effekterna av nikotin (från 

rökning) på hjärnan.

hur ska detta läkemedel användas?

Vareniklin kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen först och sedan 
två gånger om dagen på morgonen och kvällen. Ta vareniklin med ett helt glas vatten (8 ounces [240 ml]) efter 
att ha ätit. Ta vareniklin vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant 
och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta vareniklin exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos vareniklin och gradvis öka din dos under den första 
behandlingens vecka.

Det finns tre sätt som du kan ta vareniklin för att hjälpa dig att sluta röka.

Du kan ställa in ett slutdatum för att sluta röka och börja ta vareniklin 1 vecka före detta datum. Du kan 
fortsätta att röka under denna första vecka med vareniklinbehandling, men se till att försöka sluta röka på 
det slutdatum du har valt.

Du kan börja ta vareniklin och sedan sluta röka mellan 8 och 35 dagar efter påbörjad behandling med 
vareniklin.

Om du inte är säker på att du kan eller om du inte vill sluta röka plötsligt kan du börja ta vareniklin 
och sluta röka långsamt under 12 veckors behandling. Under vecka 1–4 bör du försöka röka endast 
hälften så många av ditt normala antal cigaretter varje dag. Under veckorna 5–8 bör du försöka röka 
endast en fjärdedel av ditt dagliga antal cigaretter. Under vecka 9–12 ska du fortsätta att försöka röka 
färre cigaretter varje dag tills du inte längre röker alls. Sikta på att sluta helt i slutet av 12 veckor eller 
tidigare om du känner dig redo.

Det kan ta flera veckor för dig att känna full nytta av vareniklin. Du kan halka och röka under din 
behandling. Om detta händer, kanske du fortfarande kan sluta röka. Fortsätt att ta vareniklin och försök 
att inte röka.
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Du kommer förmodligen att ta vareniklin i 12 veckor. Om du har slutat röka helt i slutet av 12 veckor kan 
din läkare säga till dig att ta vareniklin i ytterligare 12 veckor. Detta kan hjälpa dig att inte börja röka igen.

Om du inte har slutat röka i slutet av 12 veckor, tala med din läkare. Din läkare kan försöka hjälpa dig 
att förstå varför du inte kunde sluta röka och planera för att försöka sluta igen.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du 
påbörjar behandling med vareniklin och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga 
din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) 
webbplats

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/
Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar vareniklin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vareniklin eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia (''blodförtunnare'') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); insulin; andra mediciner för att 
hjälpa dig att sluta röka såsom bupropion (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, in Contrave) och 
nikotintuggummi, inhalator, sugtabletter, nässpray eller hudplåster; och teofyllin (Elixophyllin, Theo-24, 
Theocron). Din läkare kan behöva ändra doserna av vissa av dina mediciner när du slutar röka.

tala om för din läkare om du någonsin har haft abstinensbesvär när du försökte sluta röka tidigare och 
om du har eller någonsin har haft epilepsi (kramper); eller hjärt-, blodkärl- eller njursjukdom

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan 
du tar vareniklin, kontakta din läkare. Om du ammar medan du tar vareniklin, titta noga på ditt 
barn efter anfall och kräks eller spottar oftare än vanligt. Ring din läkare omedelbart om ditt barn 
upplever något av dessa symtom.

du bör veta att vareniklin kan göra dig dåsig, yr, tappa medvetandet eller ha svårt att koncentrera dig. 
Det har förekommit rapporter om trafikolyckor, närapåolyckor och andra typer av skador hos 
personer som tog vareniklin. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel 
påverkar dig.

du bör veta att vissa personer har haft förändringar i beteende, fientlighet, agitation, nedstämdhet och 
självmordstankar (tänker på att skada eller ta livet av sig eller planerar eller försöker göra det) när de tagit 
vareniklin. Vareniklins roll för att orsaka dessa humörförändringar är oklart eftersom personer som slutar 
röka med eller utan medicin kan uppleva förändringar i sin mentala hälsa på grund av nikotinabstinens. 
Men några av dessa symtom inträffade hos personer som tog vareniklin och fortsatte att röka. Vissa 
personer hade dessa symtom när de började ta vareniklin, och andra utvecklade dem efter flera veckors 
behandling eller efter att ha slutat med vareniklin.
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Dessa symtom har förekommit hos personer utan en historia av psykisk sjukdom och har förvärrats hos personer 
som redan hade en psykisk sjukdom. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft depression, bipolär 
sjukdom (humör som ändras från deprimerad till onormalt upphetsad), schizofreni (en psykisk sjukdom som 
orsakar stört eller ovanligt tänkande, förlorat intresse för livet och starka eller olämpliga känslor), eller andra 
psykiska sjukdomar. Om du upplever något av följande symtom, sluta ta vareniklin och kontakta din läkare 
omedelbart: självmordstankar eller -handlingar; ny eller förvärrad depression, ångest eller panikattacker; 
agitation; rastlöshet; argt eller våldsamt beteende; agerar farligt; mani (frenziert, onormalt upphetsat humör eller 
prata); onormala tankar eller förnimmelser; hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns); känna 
att folk är emot dig; känna sig förvirrad; eller andra plötsliga eller ovanliga förändringar i beteende, tänkande 
eller humör. Se till att din familj eller vårdgivare vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa 
läkare om du inte kan söka behandling på egen hand. Din läkare kommer att övervaka dig noga tills dina symtom 
blir bättre.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar vareniklin. 
Vareniklin kan öka effekterna av alkohol,

fråga din läkare om råd och om skriftlig information för att hjälpa dig att sluta röka. Det är mer sannolikt 
att du slutar röka under din behandling med vareniklin om du får information och stöd från din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Vareniklin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

förstoppning

diarre

gas

buksmärtor

kräkningar

halsbränna

dålig smak i munnen

torr mun

ökad eller minskad aptit

tandvärk
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problem med att somna eller att sova

ovanliga drömmar eller mardrömmar

huvudvärk

brist på energi

rygg-, led- eller muskelvärk

onormala menstruationscykler

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som 
anges i avsnitten SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, sluta ta vareniklin och ring din läkare 
eller få medicinsk hjälp omedelbart:

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, tandkött, ögon, hals, händer, armar, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att svälja eller andas

utslag

svullen, röd, skalande eller blåsig hud

blåsor i munnen

smärta, klämning eller tryck i bröstet

smärta eller obehag i en eller båda armarna, ryggen, nacken, käken eller magen

andnöd

svettas

illamående, kräkningar eller yrsel med bröstsmärtor

långsamt eller svårt tal

plötslig svaghet eller domningar i en arm eller ett ben, särskilt på ena sidan av kroppen

vadvärk när du går

anfall

sömngång

I kliniska studier var personer som tog vareniklin mer benägna att få hjärtinfarkt, stroke eller andra 
allvarliga problem med hjärtat eller blodkärlen än personer som inte fick denna medicin. Men människor 
som röker har också en högre risk att utveckla dessa problem. Tala med din läkare om riskerna och 
fördelarna med att ta vareniklin, särskilt om du har eller någonsin haft hjärt- eller kärlsjukdom.

Vareniklin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna 
medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Chantix®

Senast reviderad - 2017-07-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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