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vareniklin
(var en' I kleen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Vareniklin, insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için eğitim ve danışmanlık ile birlikte kullanılır. Vareniklin, 

sigara bırakma yardımcıları adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Nikotinin (sigaradan kaynaklanan) beyin üzerindeki hoş 

etkilerini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Vareniklin ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez, sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki kez alınır. Yemekten sonra bir bardak su (8 ons [240 mL]) ile vareniklin alın. Vareniklin'i her gün 
yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Vareniklin'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda vareniklin ile başlayacak ve tedavinin ilk haftasında dozunuzu kademeli 

olarak artıracaktır.

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olması için vareniklin almanın 3 yolu vardır.

Sigarayı bırakmak için bir bırakma tarihi belirleyip o tarihten 1 hafta önce vareniklin almaya başlayabilirsiniz. Vareniklin 
tedavisinin bu ilk haftasında sigara içmeye devam edebilirsiniz, ancak seçtiğiniz bırakma tarihinde sigarayı bırakmayı 
denediğinizden emin olun.

Vareniklin tedavisine başladıktan 8 ila 35 gün sonra vareniklin almaya başlayabilir ve ardından sigarayı 
bırakabilirsiniz.

Yapabileceğinizden emin değilseniz veya sigarayı aniden bırakmak istemiyorsanız, 12 haftalık tedaviden 
sonra vareniklin almaya başlayabilir ve sigarayı yavaş yavaş bırakabilirsiniz. 1-4 hafta boyunca, her gün 
normal sigara sayınızın yarısını içmeye çalışmalısınız. 5-8. haftalar için günlük sigara sayınızın sadece dörtte 
birini içmeye çalışmalısınız. 9-12 hafta boyunca, sigarayı bırakana kadar her gün daha az sigara içmeye 
devam etmelisiniz. 12 haftanın sonunda veya kendinizi hazır hissediyorsanız daha erken bir zamanda 
tamamen bırakmayı hedefleyin.

Vareniklinin tüm faydasını hissetmeniz birkaç hafta sürebilir. Tedaviniz sırasında kayabilir ve sigara 
içebilirsiniz. Bu olursa, yine de sigarayı bırakabilirsiniz. Vareniklin almaya devam edin ve sigara içmemeye 
çalışın.
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Muhtemelen 12 hafta boyunca vareniklin alacaksınız. 12 haftanın sonunda sigarayı tamamen 
bıraktıysanız, doktorunuz size 12 hafta daha vareniklin almanızı söyleyebilir. Bu, tekrar sigara içmeye 
başlamanıza yardımcı olabilir.

12 haftanın sonunda sigarayı bırakmadıysanız, doktorunuzla konuşun. Doktorunuz neden sigarayı 

bırakamadığınızı anlamanıza yardımcı olmaya çalışabilir ve tekrar bırakmayı denemek için planlar yapabilir.

Doktorunuz veya eczacınız, vareniklin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 
web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/ucm088569.pdf]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Vareniklin almadan önce,

vareniklin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar (''kan sulandırıcı''); insülin; bupropion 
(Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, Contrave'de) ve nikotin sakızı, inhaler, pastiller, burun spreyi veya 
cilt bantları gibi sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak diğer ilaçlar; ve teofilin (Elixophyllin, Theo-24, 
Theocron). Sigarayı bıraktıktan sonra doktorunuzun bazı ilaçlarınızın dozlarını değiştirmesi gerekebilir.

doktorunuza, geçmişte sigarayı bırakmayı denediğinizde yoksunluk belirtileri yaşayıp yaşamadığınızı ve 
epilepsi (nöbet) geçirip geçirmediğinizi söyleyin; veya kalp, kan damarı veya böbrek hastalığı

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Vareniklin 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Vareniklin alırken emziriyorsanız, bebeğinizi nöbetler 
ve normalden daha sık kusma veya tükürme açısından dikkatle izleyin. Bebeğiniz bu 
semptomlardan herhangi birini yaşarsa derhal doktorunuzu arayın.

vareniklinin sizi uyuşukluğa, baş dönmesine, bilincinizi kaybetmenize veya konsantre olmakta güçlük 
çekmenize neden olabileceğini bilmelisiniz. Vareniklin alan kişilerde trafik kazaları, ramak kala kazalar 
ve diğer yaralanma türleri bildirilmiştir. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine 
kullanmayın.

Bazı kişilerin vareniklin alırken davranış, düşmanlık, ajitasyon, depresif ruh hali ve intihar düşüncelerinde 
(kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünme veya bunu planlama veya yapmaya çalışma) değişiklikleri 
olduğunu bilmelisiniz. Vareniklinin bu duygudurum değişikliklerine neden olan rolü belirsizdir, çünkü ilaçla 
veya ilaçsız sigarayı bırakan kişiler nikotin yoksunluğu nedeniyle zihinsel sağlıklarında değişiklikler 
yaşayabilirler. Ancak bu semptomların bir kısmı vareniklin alan ve sigara içmeye devam eden kişilerde 
ortaya çıktı. Bazı insanlar vareniklin almaya başladıklarında bu semptomlara sahipti ve diğerleri birkaç 
haftalık tedaviden sonra veya vareniklini bıraktıktan sonra geliştirdiler.
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Bu semptomlar, akıl hastalığı öyküsü olmayan kişilerde ortaya çıkmış ve halihazırda akıl hastalığı olan kişilerde 
daha da kötüleşmiştir. Doktorunuza, depresyon, bipolar bozukluk (depresiften anormal derecede heyecanlı hale 
gelen ruh hali), şizofreni (rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, hayata ilgi kaybına ve güçlü veya uygunsuz 
duygulara neden olan bir akıl hastalığı) olup olmadığını söyleyin. veya diğer akıl hastalıkları. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, vareniklin almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın: intihar 
düşünceleri veya eylemleri; yeni veya kötüleşen depresyon, anksiyete veya panik ataklar; çalkalama; huzursuzluk; 
kızgın veya şiddetli davranış; tehlikeli davranmak; mani (çılgın, anormal derecede heyecanlı ruh hali veya 
konuşma); anormal düşünceler veya duyumlar; halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma); 
insanların size karşı olduğunu hissetmek; kafası karışmış hissetmek; veya davranış, düşünce veya ruh halindeki 
diğer ani veya olağandışı değişiklikler. Ailenizin veya bakıcınızın hangi semptomların ciddi olabileceğini 
bildiğinden emin olun, böylece kendi başınıza tedavi göremiyorsanız doktoru arayabilirler. Doktorunuz 
semptomlarınız iyileşene kadar sizi yakından izleyecektir.

vareniklin alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın. 
Vareniklin alkolün etkilerini artırabilir,

Doktorunuzdan tavsiye ve sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak yazılı bilgi isteyin. Doktorunuzdan bilgi 
ve destek alırsanız, vareniklin tedavisi sırasında sigarayı bırakma olasılığınız daha yüksektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Vareniklin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kabızlık

ishal

gaz

karın ağrısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

ağızda kötü tat

kuru ağız

artan veya azalan iştah

diş ağrısı
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uykuya dalma veya uykuda kalma sorunu

olağandışı rüyalar veya kabuslar

baş ağrısı

enerji eksikliği

sırt, eklem veya kas ağrısı

anormal adet döngüleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümlerinde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, vareniklin almayı bırakın ve derhal 
doktorunuzu arayın veya tıbbi yardım alın:

yüz, boğaz, dil, dudaklar, diş etleri, gözler, boyun, eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

yutma veya nefes almada zorluk

döküntü

şişmiş, kırmızı, soyulmuş veya kabaran cilt

ağızda kabarcıklar

göğüste ağrı, sıkışma veya basınç

bir veya iki kolda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı veya rahatsızlık

nefes darlığı

terlemek

göğüs ağrısı ile mide bulantısı, kusma veya baş dönmesi

yavaş veya zor konuşma

bir kol veya bacakta, özellikle vücudun bir tarafında ani zayıflık veya uyuşukluk

yürürken baldır ağrısı

nöbetler

uyurgezerlik

Klinik çalışmalarda, vareniklin alan kişilerin kalp krizi, felç veya kalp veya kan damarlarında bu ilacı 
almayan kişilere göre diğer ciddi sorunları yaşama olasılığı daha yüksekti. Bununla birlikte, sigara içen 
kişilerde de bu sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Özellikle kalp veya kan damarı hastalığınız varsa 
veya daha önce geçirdiyseniz, vareniklin almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

Vareniklin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Chantix®

Son Revize - 07/15/2017

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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