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الفارينكلين
)kleen) 'I en varباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

األدوية من فئة في الفارينكلين يدخل التدخين. عن اإلقالع على الناس لمساعدة والمشورة التثقيف مع الفارينكلين يستخدم

الدماغ.على  )التدخينمن (للنيكوتين الممتعة التأثيرات منع طريق عن يعمل وهو التدخين. عن اإلقالع مساعدات تسمى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الصباح في يومياً مرتين ثم البداية في يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على الفارينكلين يأتي

كل تقريباً الوقت نفس في الفارينيكلين خذ األكل. بعد  ])مل240 [أونصات 8 (الماء من كامل كوب مع الفارينيكلين تناول والمساء.

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم.

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط الفارينيكلين

العالج.من األول األسبوع خالل تدريجيا ًجرعتك ويزيد الفارينيكلين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

التدخين.عن اإلقالع على لمساعدتك الفارينيكلين تناول خاللها من يمكنك طرق ثالث هناك

في االستمرار يمكنك التاريخ. ذلك من أسبوع قبل الفارينيكلين تناول في والبدء التدخين عن لإلقالع موعد تحديد يمكنك

اخترته.الذي اإلقالع تاريخ في التدخين عن اإلقالع محاولة من تأكد ولكن بالفارينكلين ، العالج من األول األسبوع خالل التدخين

بالفارينيكلين.العالج بدء بعد يوماً 35 و 8 بين التدخين عن اإلقالع ثم الفارينيكلين تناول في البدء يمكنك

والتوقف الفارينيكلين تناول في البدء يمكنك فجأة ، التدخين عن اإلقالع في ترغب ال كنت إذا أو قدرتك من متأكداً تكن لم إذا

فقط العادي السجائر عدد نصف تدخين تحاول أن يجب 1-4 ، األسابيع في العالج. من أسبوعاً 12 مدار على ببطء التدخين عن

تستمر أن يجب 9-12 ، األسابيع في اليوم. في يبدأ الذي السجائر عدد ربع تدخين تحاول أن يجب 5-8 ، األسابيع في يوم. كل

نهاية بحلول تماماً اإلقالع استهدف اإلطالق. على التدخين عن تتوقف حتى يوم كل السجائر من أقل عدد تدخين محاولة في

جاهز.أنك شعرت إذا ذلك قبل أو أسبوعاً 12

هذا ، حدث إذا العالج. أثناء والتدخين االنزالق يمكنك الفارينيكلين. من الكاملة باالستفادة تشعر حتى أسابيع عدة األمر يستغرق قد

التدخين.عدم ومحاولة الفارينيكلين تناول في استمر التدخين. عن اإلقالع على قادراً تظل فقد

a606024.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/1

TITLE - VARENICLINE / CHAMPIX MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-varenicline-chantix-champix-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606024.html


Varenicline: MedlinePlusاألدوية معلوماتمساء4:12ً 14 ، /22/4

طبيبك يخبرك فقد أسبوعاً ، 12 نهاية في التدخين عن تماماً توقفت إذا أسبوعاً. 12 لمدة الفارينيكلين تتناول أن المحتمل من

أخرى.مرة التدخين في البدء من منعك في ذلك يساعد قد أخرى. أسبوعاً 12 لمدة الفارينيكلين بتناول

عدم سبب فهم في مساعدتك يحاول أن لطبيبك يمكن طبيبك. إلى تحدث أسبوعاً ، 12 نهاية في التدخين عن تتوقف لم إذا

أخرى.مرة عنه اإلقالع لمحاولة خطط ووضع التدخين عن اإلقالع على قدرتك

وفي بالفارينيكلين العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة.

)ucm088569.pdf[/DrugSafety/Drugs/downloads/ucm088569.pdf ]http://www.fda.gov/DrugSafety/
Drugs/downloads/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الفارينيكلين ،تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو الفارينيكلين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

في زيبان ، ويلبوترين ، فورفيو ، أبلينزين ، (البوبروبيون مثل التدخين عن اإلقالع على تساعدك التي األخرى األدوية األنسولين.

(والثيوفيلين الجلد ؛ بقع أو األنف ، وبخاخ االستحالب ، وأقراص االستنشاق ، وأجهزة النيكوتين ، وعلكة  )كونتراف
التدخين.عن التوقف بمجرد بك الخاصة األدوية بعض جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ثيوكرون24 ، ثيو إليكسوفيلين ،

من تعاني كنت وإذا الماضي في التدخين عن اإلقالع حاولت عندما االنسحاب أعراض من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

والكلىالدموية واألوعية القلب أمراض أو  ؛ )نوبات(الصرع

إذا بطبيبك. فاتصل الفارينيكلين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أو والقيء النوبات ، أجل من بعناية طفلك فراقب الفارينيكلين ، تناول أثناء الطبيعية الرضاعة أثناء طفلك ترضعين كنت

األعراض.هذه من أي من يعاني طفلك كان إذا الفور على بطبيبك اتصل كالمعتاد. األحيان من كثير في البصق

عن تقارير هناك كانت التركيز. في صعوبة تواجه أو الوعي تفقد أو دواراً أو نعساناً يجعلك قد الفارينكلين أن تعلم أن يجب

أو السيارة تقود ال الفارينيكلين. يتناولون كانوا الذين األشخاص في اإلصابات من أخرى وأنواع وشيكة وحوادث مرور حوادث

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل

في التفكير (االنتحارية واألفكار المكتئب والمزاج واإلثارة والعداء السلوك في تغيرات لديهم األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

التغيرات هذه إحداث في الفارينيكلين دور إن الفارينيكلين. تناول أثناء  )بذلكالقيام محاولة أو التخطيط أو النفس قتل أو إيذاء

العقلية صحتهم في لتغيرات يتعرضون قد دواء بدون أو مع التدخين عن يقلعون الذين األشخاص ألن واضح غير المزاجية

في واستمروا الفارينيكلين تناولوا الذين األشخاص لدى األعراض هذه بعض حدثت ذلك ، ومع النيكوتين. انسحاب بسبب

العالج من أسابيع عدة بعد آخرون وطورها الفارينيكلين ، تناول في بدأوا عندما األعراض هذه من األشخاص بعض عانى التدخين.

الفارينيكلين.تناول عن التوقف بعد أو
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بالفعل يعانون الذين األشخاص لدى وتفاقمت العقلي المرض من تاريخ لديهم ليس الذين األشخاص لدى األعراض هذه حدثت

التي المزاجية الحالة (القطب ثنائي االضطراب االكتئاب ، من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر عقلي. مرض من

االهتمام وفقدان عادي ، غير أو مضطرباً تفكيراً يسبب عقلي مرض (الفصام  ، )طبيعيغير بشكل اإلثارة إلى االكتئاب من تتغير

عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العقلية. األمراض من غيرها أو  ، )المناسبةغير أو القوية والعواطف بالحياة ،

المتفاقمة ؛ أو الجديدة الذعر نوبات أو القلق أو االكتئاب انتحارية ؛ أفعال أو أفكار الفور: على بطبيبك واتصل الفارينيكلين تناول

 ؛ )التحدثأو طبيعي غير بشكل متحمس أو مسعور مزاج (الهوس خطير بشكل يتصرف عنيف ؛ أو غاضب سلوك األرق؛ إثارة.

باالرتباك؛ يشعر ضدك ؛ الناس بأن الشعور  ؛ )موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة طبيعية غير أحاسيس أو أفكار

التي األعراض يعرف الرعاية مقدم أو عائلتك أن من تأكد المزاج. أو التفكير أو السلوك في عادية غير أو مفاجئة تغييرات أي أو

كثب عن طبيبك سيراقبك بمفردك. العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة تكون قد

األعراض.تتحسن حتى

من الفارينكلين يزيد أن يمكن الفارينيكلين. تناول أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

الكحول ،تأثير

أثناء التدخين عن تتوقف أن المرجح من التدخين. عن اإلقالع في لمساعدتك المكتوبة والمعلومات النصيحة طبيبك من اطلب

طبيبك.من ودعم معلومات على حصلت إذا بالفارينكلين عالجك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الفارينكلين يسبب قد

تختفي:

غثيان

إمساك

إسهال

غاز

بطنوجع

التقيؤ

المعدةمن حرقة

الفمفي سيء طعم

جاففم

الشهيةنقص أو زيادة

أسنانوجع
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نائماالبقاء أو النوم في مشكلة

عاديةغير كوابيس أو أحالم

الراسصداع

الطاقةنقص

العضالتأو المفاصل أو الظهر آالم

الطبيعيةغير الحيض دورات

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

على احصل أو بطبيبك واتصل الفارينكلين تناول عن فتوقف الخاصة ، الوقائية اإلجراءات أقسام

الفور:على طبية مساعدة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين أو الرقبة أو العينين أو اللثة أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

التنفسأو البلع في صعوبة

متسرع

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير أو احمرار أو تورم

الفمفي بثور

الصدرفي ضغط أو ضغط أو ألم

المعدةأو الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين كال أو أحد في انزعاج أو ألم

التنفسفي ضيق

التعرق

الصدرفي آالم مع والدوار والقيء الغثيان

صعبأو بطيء كالم

الجسممن واحد جانب في خاصة الساق ، أو الذراع في مفاجئ تنميل أو ضعف

المشيأثناء الساق ربلة في ألم

النوبات

النومأثناء المشي

خطيرة مشاكل أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة لإلصابة عرضة أكثر الفارينكلين تناولوا الذين األشخاص كان السريرية ، الدراسات في

أيضاً لديهم يدخنون الذين األشخاص فإن ذلك ، ومع الدواء. هذا يتلقوا لم الذين األشخاص من الدموية األوعية أو القلب في أخرى

أمراض من تعاني كنت إذا خاصة ًالفارينيكلين ، تناول وفوائد مخاطر حول طبيبك إلى تحدث المشاكل. بهذه لإلصابة أعلى مخاطر

الدموية.األوعية أو القلب

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الفارينكلين يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
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)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®شانتكس

15/07/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

