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Варениклин
произнася се като (var en' I kleen)

защо е предписано това лекарство?

Варениклин се използва заедно с образование и консултиране, за да помогне на хората да спрат да пушат. Варениклин е в клас 

лекарства, наречени помощни средства за спиране на тютюнопушенето. Действа, като блокира приятните ефекти на никотина (от 

тютюнопушенето) върху мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Варениклин се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема веднъж дневно в началото и след това 

два пъти дневно сутрин и вечер. Приемайте варениклин с пълна чаша вода (8 унции [240 mL]) след хранене. Приемайте 

варениклин приблизително по едно и също време(и) всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете варениклин точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза варениклин и постепенно ще увеличи дозата Ви през първата 

седмица от лечението.

Има 3 начина, по които можете да приемате варениклин, за да ви помогне да откажете пушенето.

Можете да зададете дата за спиране на тютюнопушенето и да започнете да приемате варениклин 1 седмица преди тази дата. Може да 

продължите да пушите през тази първа седмица от лечението с варениклин, но не забравяйте да се опитате да спрете цигарите на 

датата, която сте избрали.

Може да започнете да приемате варениклин и след това да спрете цигарите между 8 и 35 дни след започване на лечение с 
варениклин.

Ако не сте сигурни, че можете или ако не искате да спрете цигарите внезапно, можете да започнете да приемате варениклин 

и да спрете цигарите бавно в продължение на 12 седмици лечение. В продължение на седмици 1-4 трябва да се опитате да 

пушите само половината от нормалния си брой цигари всеки ден. За седмици 5-8 трябва да се опитате да пушите само една 

четвърт от началния си дневен брой цигари. В продължение на седмици 9-12 трябва да продължите да се опитвате да 

пушите по-малко цигари всеки ден, докато престанете да пушите изобщо. Стремете се да се откажете напълно до края на 12 

седмици или по-рано, ако се чувствате готови.

Може да отнеме няколко седмици, за да почувствате пълната полза от варениклин. Може да се подхлъзнете и да пушите по време на 

лечението. Ако това се случи, все още може да успеете да спрете да пушите. Продължете да приемате варениклин и се опитайте да не 

пушите.
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Вероятно ще приемате варениклин в продължение на 12 седмици. Ако сте спрели напълно пушенето в края на 12 

седмици, Вашият лекар може да Ви каже да приемате варениклин за още 12 седмици. Това може да ви помогне да не 

започнете да пушите отново.

Ако не сте спрели цигарите в края на 12 седмици, говорете с Вашия лекар. Вашият лекар може да се опита да ви помогне да 

разберете защо не сте успели да спрете цигарите и да направите планове да опитате да се откажете отново.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с варениклин и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно информацията и 

попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните 

и лекарствата (FDA).

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

DrugSafety/ucm088569.pdf]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете варениклин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към варениклин или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); инсулин; други лекарства, 
които да ви помогнат да спрете да пушите, като бупропион (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, in Contrave) и 
никотинова дъвка, инхалатор, таблетки за смучене, спрей за нос или кожни лепенки; и теофилин (Elixophyllin, Theo-24, 
Theocron). Вашият лекар може да се наложи да промени дозите на някои от вашите лекарства, след като спрете да 
пушите.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали симптоми на отнемане, когато сте се опитвали да се откажете от тютюнопушенето в миналото и 

ако имате или някога сте имали епилепсия (гърчове); или заболяване на сърцето, кръвоносните съдове или бъбреците

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате варениклин, обадете се на Вашия лекар. Ако кърмите, докато приемате варениклин, наблюдавайте 
внимателно бебето си за припадъци и повръщане или плюене по-често от обикновено. Обадете се незабавно на 
Вашия лекар, ако бебето Ви изпита някой от тези симптоми.

трябва да знаете, че варениклин може да ви накара да се почувствате сънливи, замаяни, да загубите съзнание или да 
имате затруднения с концентрацията. Има съобщения за пътнотранспортни произшествия, злополуки и други видове 
наранявания при хора, приемащи варениклин. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви 
влияе това лекарство.

трябва да знаете, че някои хора са имали промени в поведението, враждебност, възбуда, депресивно настроение и 
мисли за самоубийство (мислене за самонараняване или самоубийство или планиране или опит за това), докато 
приемат варениклин. Ролята на варениклин в причиняването на тези промени в настроението е неясна, тъй като 
хората, които се отказват да пушат със или без лекарства, могат да получат промени в психичното си здраве поради 
отнемане на никотина. Въпреки това, някои от тези симптоми се появяват при хора, които приемат варениклин и 
продължават да пушат. Някои хора имаха тези симптоми, когато започнаха да приемат варениклин, а други ги 
развиха след няколко седмици лечение или след спиране на варениклин.
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Тези симптоми са се появили при хора без анамнеза за психично заболяване и са се влошили при хора, които вече са имали 

психично заболяване. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали депресия, биполярно разстройство 

(настроение, което се променя от депресирано до необичайно възбудено), шизофрения (психично заболяване, което 

причинява нарушено или необичайно мислене, загуба на интерес към живота и силни или неподходящи емоции), или други 

психични заболявания. Ако получите някой от следните симптоми, спрете приема на варениклин и незабавно се обадете на 

Вашия лекар: суицидни мисли или действия; нова или влошаваща се депресия, тревожност или пристъпи на паника; възбуда; 

безпокойство; гневно или насилствено поведение; действа опасно; мания (безумно, необичайно възбудено настроение или 

говорене); необичайни мисли или усещания; халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват); 

усещане, че хората са срещу вас; чувствам се объркан; или всякакви други внезапни или необичайни промени в поведението, 

мисленето или настроението. Уверете се, че вашето семейство или болногледач знаят кои симптоми могат да бъдат сериозни, 

за да могат да се обадят на лекар, ако не можете сами да потърсите лечение. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, 

докато симптомите Ви се подобрят.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате варениклин. 
Варениклин може да засили ефектите на алкохола,

попитайте Вашия лекар за съвет и писмена информация, която да Ви помогне да спрете да пушите. По-вероятно е да 
спрете да пушите по време на лечението с варениклин, ако получите информация и подкрепа от Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Варениклин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

запек

диария

газ

болка в корема

повръщане

киселини в стомаха

лош вкус в устата

суха уста

повишен или намален апетит

зъбобол
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проблеми със заспиването или заспиването

необичайни сънища или кошмари

главоболие

липса на енергия

болки в гърба, ставите или мускулите

ненормални менструални цикли

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, изброени в 

разделите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, спрете приема на варениклин и се обадете на Вашия лекар или 

незабавно потърсете медицинска помощ:

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, венците, очите, шията, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено преглъщане или дишане

обрив

подута, зачервена, лющена или образуваща мехури кожа

мехури в устата

болка, притискане или натиск в гърдите

болка или дискомфорт в едната или двете ръце, гърба, шията, челюстта или стомаха

недостиг на въздух

изпотяване

гадене, повръщане или замаяност с болка в гърдите

бавна или трудна реч

внезапна слабост или изтръпване на ръка или крак, особено от едната страна на тялото

болка в прасеца при ходене

припадъци

сънливост

В клинични проучвания хората, които са приемали варениклин, са по-склонни да получат сърдечен удар, инсулт или други 

сериозни проблеми със сърцето или кръвоносните съдове, отколкото хората, които не са получавали това лекарство. Въпреки 

това, хората, които пушат, също имат по-висок риск от развитие на тези проблеми. Говорете с Вашия лекар за рисковете и 

ползите от приема на варениклин, особено ако имате или някога сте имали заболяване на сърцето или кръвоносните съдове.

Варениклин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Chantix®

Последна редакция - 15.07.2017 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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