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תאריך לאחר לעשן מומלץ שלא למרותזה בעלון יש מה

 תפחיתPfizer Varenicline , הגמילה
 אתה אם מסיגריות שלך ההנאה את

.הטיפול בזמן מעשן

להפסיק מחליטים
לעשן

 נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 אינו הואPfizer .Varenicline  לגבי
 בא לא זה. הזמין המידע כל את מכיל

.הרוקח או הרופא עם שיחה במקום

 אחרים דברים. לעשן להפסיק לך עוזר:
PfizerVarenicline  כוללים צריך שאתה

פייזר ורניקלין איך
רצון כוח•עובד

יציאה תוכנית•
. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל

 של הסיכונים את שקל שלך הרופא
 מולPfizer Varenicline  נטילת

.עבורך לו להיות שצפויים היתרונות

 הניקוטין השפעות חסימת ידי על ופועל
. במוח לניקוטין קולטנים ישנם. בגוף
 ניקוטין, סיגריות עשן שואפים כאשר
 מסר שולח זה. הללו לקולטנים נצמד
 כימי חומר לשחרר במוח אחר לחלק
 תחושת מעניק דופמין. דופמין בשם
 הגוף. קצר לזמן רק הנמשכת הנאה
 את ומחזק הזו התחושה על לחזור רוצה
 את מכילvarenicline  לשמור הצורך
PfizerVarenicline  הפעיל החומר

Pfizer  כי מאמינים. לעשן
Vareniclineהפעלת ידי על פועל 
 הניקוטין וחסימת הללו הקולטנים
Pfizer . אליהם מלהיצמד

Vareniclineואינו ניקוטין מכיל אינו 
.ממכר

 והחברים מהמשפחה תמיכה•
שלך

נוספת תמיכה או ייעוץ, ייעוץ•

 נטילת לגבי חששות לך יש אם
 או הרופא את שאל, זו תרופה
.הרוקח

 כך, שלך בהתנהגות שינויים•
 שבהם ממצבים נמנע שאתה
.לעשן צפוי אתה

 ייתכן .התרופה עם זה עלון שמור

.שוב אותו לקרוא שתצטרך
 להפסיק מסוגלים אינם האנשים רוב

 והרוקח הרופא. תמיכה ללא לעשן
 תמיכה, עצות לך לתת יכולים שלך

להפסיק לך שיעזרו מידע ומקורות

 ותמיכה ייעוץ לקבל גם יכול אתה. לעשן
0800  התקשרות ידי על-Quitline מ בחינם

 בכתובת באינטרנט או778 778
.www.quit.org.nz

ורנסילין איזה
עבור משמש פייזר

 להפסיק למבוגרים המסייעת תרופה היא.
 התשוקה את להפחית לעזור יכול זה. לעשן
 להתרחש שעלולים הגמילה תסמיני ואת
Pfizer  לעשן מפסיק שאתה בזמן

Varenicline
 לך יש אם שלך הרופא את שאל

 נרשמה מדוע לגבי כלשהן שאלות
.זו תרופה עבורך

לוקח שאתה לפני
פייזר ורנסילין

 מושפעים עישון על המוותרים אנשים
. מניקוטין מגמילה קרובות לעתים

 יכולים מניקוטין גמילה של תסמינים
, עצבנות, לטבק השתוקקות לכלול
, שינה בעיות, כעס תחושת, תסכול
.קושי, חרדה תחושת, מדוכא רוח מצב

, הלב בקצב ירידה, שקט אי, ריכוז
 לא. במשקל עלייה או מוגבר תיאבון
 גמילה של מתסמינים מושפעים כולם

.מניקוטין

 זה את רשם שלך שהרופא ייתכן
זה את לקחת כשאסור.אחרת מסיבה

Pfizer  רופא מרשם עם רק זמין.
Varenicline

Pfizer  את תיקח אל
Vareniclineל אלרגיה לך יש אם:

 המכילה תרופה כל•
ורניקלין טרטרט בילדים שימוש

 בשימוש תומך אינו הזמין המידע
18  לגיל מתחת בילדים זו בתרופה

.שנים

 המפורטים מהמרכיבים אחד כל•
.העלון בסוף

 אלרגית תגובה של מהתסמינים חלק
:לכלול עשויים
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 קשיי או צפצופים, נשימה קוצר•
נשימה

, דיכאון כגון נפשיים מצבים•
על מחשבות
עצמית פגיעה או התאבדות

 להפסיק מומלץ לא
.טיפולים

הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•

בגוף אחרים חלקים או

Pfizer  נטילת של והיתרונות הבטיחות
Vareniclineתרופות עם בשילוב 

.נחקרו לא עישון להפסקת אחרות
כליה בעיות•

( ונשנות חוזרות עוויתות או התקפים•.העור על כוורות או גירוד, פריחה•
)אפילפסיה  לאחרPfizer Varenicline  ליטול אין

 האריזה על המודפס התפוגה תאריך
 סימני מראה או קרועה האריזה אם או

.חבלה

 עוויתות על דיווחו מהאנשים חלק
Pfizer  נטילת בזמן התקפים או

.Varenicline

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
מהתרופות אחד נוטל
:הבא

 אותו החזר, פגום או תוקפו פג אם
.לסילוק שלך לרוקח

לב התקף כגון דם וכלי לב בעיות•
.שבץ או בחזה כאבים,

אִינסּולִין•

 המשמשת תרופה, תיאופילין•
באסתמה לטיפול  אינך אם שלך הרופא עם שוחח

, בהריון את אם שלך לרופא ספר.זו תרופה ליטול עליך אם בטוח
.מניקה או להריון נכנסת

 לדילול המשמשת תרופה, וורפרין•
.הדם

 כתוצאה בגוף שינויים של ההשפעות
Pfizer  בלי או עם, עישון מהפסקת

,Vareniclineאופן את לשנות עשויות 
 במקרים. אלו תרופות של הפעולה
 בהתאמת צורך שיהיה ייתכן, מסוימים
.המינון

Pfizer  ליטול מומלץ לא•זה את לקחת שתתחיל לפני
Vareniclineהנקה או הריון בזמן.  לך היו או יש אם שלך לרופא ספר

, חרדה, ירוד רוח מצב של תחושות
 או רגשיות תגובות, בחשיבה הפרעות
 לחיי מפריעה או שהפריעה התנהגות
.שלך היומיום

, להריון להיכנס מתכננת את אם•
 כך מתוזמן להיות צריך שלך הטיפול

את שהשלמת

.להריון הכניסה לפני קורס
 על נוסף מידע יש שלך ולרוקח לרופא
 להימנע או בהן להיזהר שיש תרופות

.התרופה נטילת בזמן מהן , עישון הפסקת, מסוימים אנשים עבור
ב לשינויים קשורה, טיפול בלי או עם

 שאינם רוח מצב או חשיבה, התנהגות
 מחשבות פיתוח למשל, להם אופייניים

, פאניקה, חרדה, אובדניות פעולות או
 תחושות, מאניה, כעס, תוקפנות
.בלבול או פרנויה, הזיות, חריגות

 כל על שלך לרופא סיפרת לא אם
 לה/לו ספר, לעיל מהדברים אחד
Pfizer  ליטול שתתחיל לפני

.Varenicline

 לך יש אם שלך לרופא ספר
 חומרים, מזונות, לתרופות אלרגיה
.אחרים צבעים או משמרים

לקחת איך
פייזר ורנסילין

 על לך שניתנו ההנחיות כל את בצעאחרות תרופות נטילת
.בזהירות הרוקח או הרופא ידי  אלה תסמינים היו מהאנשים לחלק

Pfizer  את לקחת התחילו כשהם
,Vareniclineאותם פיתחו ואחרים 

 או טיפול של שבועות מספר לאחר
Pfizer.Varenicline  הפסקת לאחר

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
אחרת תרופה נוטל

:כולל, תרופות
 שונים להיות עשויים הם

.זה בעלון מהמידע
המרשם תרופות כל•

 שעל ההוראות את מבין אינך אם
 מהרוקח או לרופא פנה, האריזה
.לעזרה

 שלך והחברים מהמשפחה לבקש יש
, בהתנהגות שינוי כל אחר לעקוב

 שאינם שלך הרוח במצב או בחשיבה
אתה אם למשל, לך אופייניים

, אובדניות פעולות או מחשבות לפתח
מאניה, כעס, תוקפנות, פאניקה, חרדה

,חריגות תחושות,
.בלבול או פרנויה, הזיות

 תוספי, הוויטמינים, התרופות כל•
 הטבעיים הטיפולים או הצמחים
 מבית מרשם ללא קונה שאתה
 או נטורופת, סופרמרקט, מרקחת
.טבע חנות

להתחיל איך

 עם לעשן להפסיק דרכים3  ישנן
Pfizer:Varenicline  לך שיעזרו אחרות תרופות כולל זה

:כגון לעשן להפסיק
 תפסיק שבו גמילה תאריך בחר1.

.לעשן (NRT),  ניקוטין בתחליפי טיפול•
, לכסניות, מסטיק, מדבקות הכולל
( ומשאפים לשוניות תת טבליות

Nicorette, Nicabate, QuitX) כגון

 היתרונות על שלך הרופא עם שוחח
Pfizer  נטילת של והסיכונים

Vareniclineזה אם להחליט כדי 
.לך מתאים

 יכול אתה. הזה התאריך את רשום•
-ב הזה התאריך את לכתוב
 הפתיחה חבילת של קרטון

.כתזכורת
 או לך יש אם שלך לרופא ספר
 מהמצבים אחד לך היה

:הבאים הרפואיים

).זיבן למשל( בופרופיון•
Pfizer Varenicline  ליטול התחל•

)ימים14  עד(7  שבועיים עד שבוע
.שלך היציאה תאריך לפני

Pfizer Varenicline  נטילת
אחר עישון עם בשילוב
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 לעשן להמשיך יכול אתה•
.זו בתקופה

 אחת טבליה קח12: - 5  שבועות•
 ואחת בבוקר ג"מ1  בהיר כחול
.בערב

זה את לקחת תשכח אם

 המנה לפני שעות-6 מ פחות חלפו אם
 שהחמצת המנה על דלג, הבאה
 כאשר שלך הבאה המנה את ולקחת
.אמור אתה

 לעשן להפסיק מנסה שאתה ודא•
 אתה אם. שלך הגמילה בתאריך
נסה, ומעשן מחליק
.שוב

 טבלית קח24: - 13  שבועות•
 בבוקר ג"מ1  של אחת תכלת
.בערב ואחת

, זוכר שאתה ברגע זה את קח, אחרת
 התרופה את לקחת חזור מכן ולאחר
.כרגיל שלך

Pfizer.Varenicline  ליטול התחל2.
זה את לקחת איך

 תפסיק שבו גמילה תאריך בחר•
 של-35 ל8  הימים בין לעשן

Pfizer.Varenicline  התחלת
 בשלמותן הטבליות את לבלוע יש
.מלאה מים כוס עם

 על לפצות כדי כפולה מנה תיקח אל
.שהחמצת המינון

זה את לקחת מתי  יכול אתה. הזה התאריך את רשום•
-ב הזה התאריך את לכתוב
 הפתיחה חבילת של קרטון

.כתזכורת

 את שאל, לעשות מה בטוח אינך אם
.הרוקח או הרופא  באותה בערך התרופה את קח

.יום בכל שעה
 את לקחת לזכור מתקשה אתה אם

 שלך מהרוקח בקש, שלך התרופה
.רמזים כמה

 ביותר הטוב האפקט את ייתן זה
.זה את לקחת מתי לזכור לך ויעזור  לעשן להפסיק מנסה שאתה ודא•

 אתה אם. שלך הגמילה בתאריך
נסה, ומעשן מחליק
.שוב

Pfizer  לוקח אתה אם משנה לא זה
Vareniclineמדי יותר לוקח אתה אם.האוכל אחרי או לפני 

)יתר מנת(
 ליטול מועיל שזה מוצאים מהאנשים חלקPfizer.Varenicline  ליטול התחל3.

Pfizer Vareniclineאוכל עם.
 פנה או שלך לרופא מיד התקשר
( ייעוץ לקבלת רעלים מידע למרכז
764 0800  אוPOISON 0800  טלפון
 בבית חירום לתאונות פנה או766),

 שאולי חושב אתה אם הקרוב החולים
 מדי יותר נטלת אחר מישהו או אתה

 אין אם גם זאת עשה. פייזר ורניקלין
.הרעלה או נוחות אי של סימנים

 שאתה הסיגריות מספר את הפחת•
12  במהלך יום בכל מעשן

 נטילת של הראשונים השבועות
Pfizer.Varenicline

זה את לקחת זמן כמה

 הדרך הן2  או1  אפשרויות אם
Pfizer  קח, לעשן להפסיק הנבחרת

Vareniclineשבועות12  למשך.
 של האחרון ביום לעשן הפסק•

 זה. שבועות12  של הטיפול תקופת
.שלך היציאה תאריך

Pfizer  לקחת לך לייעץ עשוי שלך הרופא
Vareniclineנוספים שבועות12  למשך 

 עשוי זה. שלך הראשון הטיפול לאחר
שלך הסיכויים את להגדיל

.הארוך בטווח עצירה

Pfizer 1  טבליות ליטול המשך•
Vareniclineשבועות12  למשך ג"מ 

 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן.נוספים
.דחוף

לקחת כמה
 הנבחרת הדרך היא3  אפשרות אם

Pfizer  קח, לעשן להפסיק
Vareniclineשבועות12  למשך.

 לבית הטבליות את איתך קח
.החולים "מ0.5  של הלבנה הטבליה עם התחל

 עד המינון את הגדל מכן ולאחר ג
Pfizer  ליטול עליך מכן לאחר.ג"מ1  של התכלת לטבלית

Vareniclineנוספים שבועות12  למשך 
).הכל בסך שבועות(24

 לגופך עוזרת נמוך מינון התחלת
 נוטל שאתה בזמןPfizer-.Varenicline ל להתרגל

פייזר ורנסילין
 הרופא חמורה כליות מחלת לך יש אם
.אחר מינון לרשום עשוי שלך

12  במהלך לעשן מפסיק אינך אם
 אם או לטיפול הראשונים השבועות
, הטיפול לאחר שוב לעשן התחלת

 להפסיק נוסף ניסיון לעשות תוכל
.לעשן

 לעשן להפסיק מנסה שאתה ודא
.שלך הגמילה בתאריך

 מופיעות הרגילות המינון הוראות
.להלן

.שוב נסה, ומעשן מחליק אתה אם

 לבנה טבליה קח3: - 1  ימים•
.ביום פעם ג"מ0.5  של אחת

נוסף ניסיון עושה שאתה לפני, זאת עם

 לכך הסיבות את להבין לנסות עליך,
 כך, נכשל לעשן להפסיק שלך שהניסיון
יותר טוב סיכוי יש שלך הבא שלניסיון

.הצַלחָהָ

לעשות חייב שאתה דברים

Pfizer Varenicline  ליטול הפסק
 או אתה אם מיד שלך לרופא וספר

, בתסיסה מבחינים חבריך/משפחתך
בהתנהגות שינויים או דיכאון, עוינות

 שאינם הרוח במצב או בחשיבה,
 מפתח שאתה או, לך אופייניים
חרדה, אובדניות פעולות או מחשבות

,תֹוקּפנָּות, פאניקה,

 אחת לבנה טבליה קח7: - 4  ימים•
.בערב ואחת בבוקר ג"מ0.5  של

 תכלת טבלית קח4: - 2  שבועות•
בערב ואחת בבוקר ג"מ1  של אחת

.
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, הזיות, חריגות תחושות, מאניה, כעס
או פרנויה
.ּבלִּבּול

 וארניקלין ליטול הפסקמהם להיזהר שצריך דברים
...אם פייזר

 מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
Pfizer  כיצד שתדע עד

Vareniclineעליך משפיע.
Pfizer Varenicline  ליטול הפסק
 או אתה אם מיד שלך לרופא וספר

, בתסיסה מבחינים חבריך/משפחתך
בהתנהגות שינויים או דיכאון, עוינות

 שאינם הרוח במצב או בחשיבה,
 מפתח שאתה או, לך אופייניים
חרדה, אובדניות פעולות או מחשבות

, מאניה, כעס, תוקפנות, פאניקה,
או פרנויה, הזיות, חריגות תחושות

.ּבלִּבּול

 של אזכור לכל ברצינות להתייחס יש
 תופעות אלו. אלימות או התאבדות

 שתזדקק ייתכן. מאוד חמורות לוואי
.לאשפוז או דחוף רפואי לטיפול

 וישנוניות לסחרחורת לגרום עלול.
 לך יש אם. מסוימים אנשים אצל
, לנהוג אין, הללו מהתסמינים אחד

 דבר כל לעשות או מכונות להפעיל
Pfizer  מסוכן להיות שעלול אחר

Varenicline
ל קשורים אלו שינויים אם ידוע לא

Pfizer- Vareniclineששינויים ידוע שכן 
 גם לנבוע יכולים הרוח במצב

 בזמן אלכוהול שותה אתה אם היזהר.עישון הפסקת של מההשפעות
.זו תרופה נוטל שאתה

 של מוגברות תחושות על דיווחים היו
Pfizer  נטילת בזמן שיכור

.Vareniclineבזמן אלכוהול שתיית 
 גם עשויהPfizer Varenicline  נטילת
שלך הסיכון את להגביר

 או בחשיבה, בהתנהגות שינויים חווה
, לך אופייניים שאינם שלך הרוח במצב
 פעולות או מחשבות פיתוח למשל

, תוקפנות, פאניקה, חרדה, אובדניות
, הזיות, חריגות תחושות, מאניה, כעס

.בלבול או פרנויה

 בכלי או בלב קיימות בעיות לך יש אם
 בהקדם שלך לרופא ספר, הדם

 בשינויים מבחין אתה אם האפשרי
Pfizer  נטילת בזמן בתסמינים

.Varenicline

בהתנהגות שינויים היו מהאנשים לחלק

 שאינם הרוח במצב או בחשיבה,
 לקחת מתחילים כשהם להם אופייניים

Pfizer .Vareniclineלכלול עשויים אלה 
, חרדה, אובדניות פעולות או מחשבות
, מאניה, כעס, תוקפנות, פאניקה
,חריגות תחושות
.בלבול או פרנויה, הזיות

 לחץ את לבדוק עשוי שלך הרופא
 מעת בדם הגלוקוז רמות ואת הדם
 תופעות פיתחת שלא לוודא כדי לעת
 אנשים אצל התרחשו אלו תסמינים.רצויות לא לוואי

 גם כמו, קודמות נפשיות בעיות עם
.קודמת היסטוריה ללא אלה  הרופא פגישות כל את לקיים חשוב

 את לבדוק יהיה שניתן כדי שלך
.שלך ההתקדמות

...אם שלך לרופא ספר
 להשתמש להתחיל עומד אתה אם

 הזכר, כלשהי חדשה בתרופה
 נוטל שאתה ולרוקח לרופא
Pfizer.Varenicline

 לך יש אם לרוקח או לרופא ספרלוואי תופעות
 נטילת בזמן) בחילה חושה( בחילה
Pfizer Vareniclineמדאיג וזה 
.אותך

 בהקדם לרוקח או לרופא ספר
 טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי

Pfizer  נוטל שאתה בזמן
.Varenicline

 שיניים רופא, אחר רופא לכל ספר
 תרופה נוטל שאתה בך שמטפל ורוקח

.זו
 חווים אנשים10  מתוך3  בסביבות
הראשון מהשבוע החל כלל בדרך, בחילה

 מסוגלים בחילה להם שיש האנשים רוב.
 חלק. התרופה את לקחת להמשיך

 ליטול מועיל שזה מוצאים מהאנשים
Pfizer Vareniclineאוכל עם.

 יכול טיפול בלי או עם עישון הפסקת
למגוון לגרום

 שינויים לכלול יכולים אלה. סימפטומים
, ריכוז קשיי, שינה חוסר, הרוח במצב
 או מוגבר תיאבון, הלב בקצב ירידה
 מסייעת זו תרופה. במשקל עלייה

 אך, לעשן להפסיק רבים לאנשים
 לא לוואי תופעות לה להיות עשויות
 לכל. מסוימים אנשים אצל רצויות

. לוואי תופעות להיות יכולות התרופות
 אתה אם רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן
.הלוואי מתופעות חלק מקבל

 ספר, ניתוח לעבור עומד אתה אם
 שאתה המרדים לרופא או למנתח
.זו תרופה נוטל

 אחרות תרופות על להשפיע עשוי זה
.הניתוח במהלך המשמשות

 לייעוץ שלך הרוקח או הרופא את שאל
 מהדברים באחד מבחין אתה אם

:אותך מדאיגים והם הבאים  נטילת בזמן להריון נכנסת אם
מעיים או קיבה בעיות•.מיד לרופא ספר, זו תרופה

עצירות-

ׁשלִׁשּול-

נפוח מרגיש-

קבֵהָ קלִקּול-

רּוחַ-

והקאות בחילות-

בבטן נוחות אי-

שיניים כאב, בפה יובש•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

לעשות שאסור דברים

 לטיפולPfizer Varenicline  את תיקח אל
 הרופא כן אם אלא, אחרות תלונות בכל
 של הבאות מהרשימות תיבהל אל.זאת לעשות לך אומר שלך

.הלוואי תופעות
 לאף שלך התרופה את תיתן אל

 מנסה גם הוא אם גם, אחר אחד
.לעשן להפסיק

.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן

 שלך הרוקח או הרופא את שאל
.לך שיש שאלה כל על לענות
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סחְרַחֹורתֶ•

שינה בעיות•

שינה קשיי-

רדְִימּות-

נורמליים לא חלומות-

עייפות, עייפות תחושת•

הצטננות של ותסמינים סימנים•

במשקל עלייה, בתיאבון שינוי•

בטעם שינויים•

.מפרקים או שרירים כאבי•

 לא מרגיש כללי ובאופן שרירים
טוב

Pfizer  את לאחסן אין
Vareniclineאחרת תרופה כל או

.כיור ליד או אמבטיה חדר נשימה בעיות•

צפצופים-

נשימה קשיי-

נשימה קוצר-

 או החלון אדן על אותו תשאיר אל
.במכונית

 תרופות להרוס עלולים ולחות חום
.מסוימות

, הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות•
הרגליים או הידיים, הגרון, הלשון

 יכולים לא ילדים שבו במקום אותו שמור

.אליו להגיע
 נפיחות על דיווחו מהאנשים חלק

 לאחר שלהם והגוף הפנים בחלקי
Pfizer.Varenicline  נטילת

 לפחות וחצי מטר של בגובה נעול ארון
 טוב מקום הוא הקרקע פני מעל

.תרופות לאחסון
 השכיחות הלוואי תופעות הן אלו
 הםPfizer .Varenicline  של יותר
.מתונים כלל בדרך

 להתפשט שעלולים, בחזה כאבים•
 או תחושה חוסר, ולכתפיים לצוואר
, הרגליים או הידיים של חולשה
ו סחרחורת, ראש כאבי
 קושי, בראייה הפרעה, בלבול

 אובדן או מעורפל דיבור, בבליעה
התמוטטות, דיבור

רׁשְּות

 שלך רצויות הלא התרופות את החזר
.בטוח לסילוק שלך המרקחת לבית  בהקדם שלך לרופא ספר

 להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא...אם האפשרי
 שתאריך או התרופה את לקחת

.חלף התפוגה  אם האפשרי בהקדם שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה

מהיר או חריג דופק•

.בקיא דם•
עוויתות או התקפים, רעד•

בעיניים כאב או בראייה בעיות•
 לוואי תופעות כוללת זו רשימה
 לטיפול שתזדקק ייתכן. מאוד חמורות
 לוואי תופעות. לאשפוז או דחוף רפואי

.נדירות הן מאוד חמורות

מוצר תיאור
בצואה אדום דם•

בטן כאב•
נראה זה מה כמו

, ובעור בפה יובש, מוגזם צמא•
.שתן של גדולות כמויות העברת

Pfizer  עוצמות-2 ב זמין:
Varenicline  אתה אם לרוקח או לרופא ספר

 לך שגורם אחר במשהו מבחין
מPfizer Varenicline 0.5  טבליות•.טוב לא להרגיש

 מצופות, לבנות טבליות הן ג"
 שונה קפסולה בצורת, בסרט

- ו אחד בצד"Pfizer"  המסומנת
0.5" "CHXהשני בצד.

 חמורות לוואי תופעות כוללת זו רשימה
.רפואי טיפול לדרוש עשויות אשר

 לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
 חלק. מסוימים אנשים אצל להופיע עשויות

 שינויים, לדוגמה( הללו הלוואי מתופעות
 ניתן) בדם הסוכר רמות או הדם בלחץ
 בדיקות עושה שלך הרופא כאשר רק למצוא

.שלך ההתקדמות את לבדוק כדי

...אם חולים לבית לך
 ג"מPfizer Varenicline 1  טבליות•

,בסרט מצופות, תכלת הן
, שונה קפסולה בצורת טבליות

"1.0 ו אחד בצד" פייזר" מסומנות
"CHXהשני בצד.

 לתאונות גש או מיד שלך לרופא ספר
 לביתך הקרוב החולים בבית חירום
Pfizer  נטילת את והפסק

Vareniclineבאחד נתקל אתה אם 
:הבאים מהדברים

 פגיעה על מחשבות או עצמית פגיעה•
עצמית

לקיחת לאחר
פייזר ורנסילין

זמינות חבילות

:זמינות הבאות החבילות
 או בחשיבה, בהתנהגות שינויים•

, לך אופייניים שאינם הרוח במצב
התאבדות מפתח אתה אם למשל

, חרדה, מעשים או מחשבות
, מאניה, כעס, תוקפנות, פאניקה
,חריגות תחושות
בלבול או פרנויה, הזיות

, הטיפול לתחילת התחלה חבילת•
-42 ו טבליות ג"מ0.5  על11  מכילה

טבליות ג"מ1  על

אחִסּון

 עד באריזה שלך הטבליות את שמור
"מ1  על56  המכילה המשך אריזת•.אותן לקחת הזמן שהגיע

להמשך טבליות ג

.יחַסַ
 הן מהאריזה הטבליות את תוציא אם

.היטב להישמר לא עלולות

 ויבש קריר במקום שלך הטבליות את שמור
 מעלות-30 ל מתחת נשארת הטמפרטורה שבו

.צלזיוס

 פתאומית נפיחות או פריחה•
העור על חמורה מגרדת

רכיבים

פעילים רכיבים

 על קשות כואבות אדומות שלפוחיות•
כאב, חום, צמרמורות עם העור
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 ג"מPfizer Varenicline 0.5  טבליות
 של ג"מ0.5  של שווה כמות מכילות
.ורניקלין

 ג"מPfizer Varenicline 1  טבליות
 של ג"מ1  של שווה כמות מכילות
.ורניקלין
פעילים לא מרכיבים

Pfizer  של טבליה כל
Vareniclineהחומרים את מכילה 

:הבאים פעילים הלא
מיקרו-גבישי-  תאית•

פוספט מימן סידן•

נתרן מיג•

מים נטול סיליקה-קולואידית•

סטיארט מגנזיום•

•Clear. Opadry-ג"מ0.5  טבלית )ו
White )(, Opadryג"מ1  טבלית Blue )
Opadry

PfizerVarenicline  גלוטן ללא הוא.

ספק

Limited Zealand 3998 . ד.ת

NewPfizer

.זילנד ניו, אוקלנד
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