
VARENICLINE PFIZER
(var-ren-ee-cline fi-zer) 

tartrat de vareniclină

Ce este în acest prospect Deși nu este recomandat să fumați 
după data de renunțare, 
Varenicline Pfizer vă va reduce 
plăcerea față de țigări dacă fumați 
în timpul tratamentului.

Hotărând să se oprească
fumat

Acest prospect răspunde la câteva 
întrebări frecvente despre Varenicline 
Pfizer. Nu conține toate informațiile 
disponibile. Nu înlocuiește discuția cu 
medicul dumneavoastră sau 
farmacistul.

Varenicline Pfizer te ajuta sa renunti la 
fumat. Alte lucruri de care aveți nevoie 
includ:

Cum Varenicline Pfizer
lucrări • vointa

• un plan de renunțare

Toate medicamentele au riscuri și beneficii. 

Medicul dumneavoastră a cântărit riscurile de 

a lua Varenicline Pfizer în raport cu beneficiile 

pe care se așteaptă să le aibă pentru 

dumneavoastră.

Varenicline Pfizer conține ingredientul activ 
vareniclină și acționează prin blocarea 
efectelor nicotinei în organism. Există 
receptori pentru nicotină în creier. Când 
fumul de țigară este inhalat, nicotina se 
atașează de acești receptori. Aceasta 
trimite un mesaj către o altă parte a 
creierului pentru a elibera o substanță 
chimică numită dopamină. Dopamina dă o 
senzație de plăcere care durează doar 
pentru o perioadă scurtă de timp. Corpul 
vrea să repete acest sentiment, întărind 
nevoia de a păstra
fumat. Se crede că Varenicline 
Pfizer funcționează prin activarea 
acestor receptori și blocarea 
nicotinei de a se atașa de ei. 
Varenicline Pfizer nu conține 
nicotină și nu creează dependență.

• sprijin din partea familiei și 

prietenilor tăi

• consiliere, consiliere sau sprijin 
suplimentar

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la 

administrarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• schimbări în comportamentul 

dumneavoastră, astfel încât să evitați 

situațiile în care este posibil să fumați.

Păstrați acest prospect împreună cu medicamentul. 

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Majoritatea oamenilor nu pot să se 
lase de fumat fără sprijin. Medicul și 
farmacistul vă pot oferi sfaturi, sprijin 
și surse de informații pentru a vă 
ajuta să opriți
fumat. De asemenea, puteți obține 

consiliere și asistență gratuită de la Quitline 

sunând la 0800 778 778 sau online la 

www.quit.org.nz.

Ce varencilină
Pfizer este folosit pentru

Varenicline Pfizer este un medicament care 

ajută adulții să renunțe la fumat. Poate ajuta 

la reducerea poftei și a simptomelor de 

sevraj care pot apărea în timp ce renunțați la 

fumat.
Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă 

aveți întrebări despre motivul pentru care v-

a fost prescris acest medicament.

Înainte de a lua
Varencilină Pfizer

Oamenii care renunță la fumat sunt 
adesea afectați de sevrajul de nicotină. 
Simptomele sevrajului de nicotină pot 
include pofta de tutun, iritabilitate, 
frustrare, senzație de furie, probleme de 
somn, dispoziție depresivă, senzație de 
anxietate, dificultăți
concentrare, neliniște, scăderea ritmului 

cardiac, creșterea apetitului sau creșterea în 

greutate. Nu toată lumea este afectată de 

simptomele de sevraj de nicotină.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi 

prescris din alt motiv.
Când nu trebuie să-l iei

Varenicline Pfizer este disponibil numai pe 

bază de prescripție medicală.

Nu luați Varenicline Pfizer 
dacă aveți o alergie la:

• orice medicament care conține 

tartrat de vareniclinăUtilizare la copii

Informațiile disponibile nu susțin 
utilizarea acestui medicament la 
copiii cu vârsta sub 18 ani.

• oricare dintre ingredientele enumerate la 

sfârșitul acestui prospect.

Unele dintre simptomele unei reacții 
alergice pot include:
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• dificultăți de respirație, respirație șuierătoare 

sau dificultăți de respirație

• stări de sănătate mintală, cum ar 
fi depresia, gândurile de
sinucidere sau autovătămare

terapiile de încetare nu sunt 
recomandate.

• umflarea feței, buzelor, limbii sau a 
altor părți ale corpului

Siguranța și beneficiile luării Vareniclinei 
Pfizer în asociere cu alte medicamente 
pentru a renunța la fumat nu au fost 
studiate.

• probleme cu rinichii

• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie pe piele. • crize repetate sau convulsii 
(epilepsie)Nu luați Varenicline Pfizer după data de 

expirare imprimată pe ambalaj sau dacă 
ambalajul este rupt sau prezintă semne 
de manipulare.

Unele persoane au raportat convulsii sau 

convulsii în timpul tratamentului cu 

Varenicline Pfizer.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă luați oricare dintre

ca urmare a:

Dacă a expirat sau este deteriorat, 
returnați-l farmacistului pentru eliminare.

• probleme cu inima și vasele de sânge, cum ar fi 

atac de cord, durere în piept sau accident 

vascular cerebral.

• insulină

• teofilina, un medicament folosit pentru a 

trata astmulDiscutați cu medicul dumneavoastră dacă 

nu sunteți sigur dacă trebuie să luați acest 

medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

sunteți gravidă, rămâneți gravidă sau 

alăptați.

• warfarină, un medicament folosit pentru 

subțierea sângelui.

Efectele modificărilor din corpul 

dumneavoastră rezultate din renunțarea la 

fumat, cu sau fără Varenicline Pfizer, pot 

modifica modul în care acţionează aceste 

medicamente. În unele cazuri, poate fi 

necesară o ajustare a dozei.

Înainte de a începe să-l iei • nu este recomandat să luați 
Varenicline Pfizer în timp ce 
sunteți însărcinată sau alăptați.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

aveți sau ați avut senzații de dispoziție 

scăzută, anxietate, tulburări de gândire, 

reacții emoționale sau comportament care 

au interferat sau interferează cu viața de zi 

cu zi.

• dacă intenționați să rămâneți gravidă, 

tratamentul dumneavoastră ar trebui 

programat astfel încât să fi finalizat

curs înainte de a rămâne însărcinată.
Medicul dumneavoastră și farmacistul au mai multe 

informații despre medicamentele pe care trebuie să le 

aveți grijă sau să le evitați în timp ce luați acest 

medicament.

Pentru unii oameni, renunțarea la 
fumat, cu sau fără tratament, a fost 
asociată cu modificări ale
comportament, gândire sau dispoziție 
care nu sunt tipice pentru ei, de exemplu 
dezvoltarea de gânduri sau acțiuni 
suicidare, anxietate, panică, agresivitate, 
furie, manie, senzații anormale, 
halucinații, paranoia sau confuzie.

Dacă nu ați spus medicului 

dumneavoastră despre oricare dintre cele 

de mai sus, spuneți-i înainte de a începe 

să luați Varenicline Pfizer.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 

alergii la orice alte medicamente, alimente, 

conservanți sau coloranți.

Cum să luați
Varencilină Pfizer

Luarea altor medicamente Urmați cu atenție toate instrucțiunile date de 

medicul dumneavoastră sau de farmacistul 

dumneavoastră.
Unii oameni au avut aceste simptome 
când au început să ia Varenicline Pfizer, 
iar alții le-au dezvoltat după câteva 
săptămâni de tratament sau după 
întreruperea cu Varenicline Pfizer.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă luați oricare altul

medicamente, inclusiv:
Acestea pot diferi de 

informațiile din acest prospect.
• toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă

Dacă nu înțelegeți instrucțiunile de pe ambalaj, 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru ajutor.

Familia și prietenii dvs. ar trebui să fie rugați să 

monitorizeze orice modificări ale 

comportamentului, gândirii sau dispoziției dvs. 

care nu sunt tipice pentru dvs., de exemplu dacă

dezvolta gânduri sau acțiuni suicidare, 
anxietate, panică, agresivitate, furie, 
manie, senzații anormale,
halucinații, paranoia sau confuzie.

• toate medicamentele, vitaminele, 

suplimentele pe bază de plante sau terapiile 

naturiste pe care le cumpărați fără prescripție 

medicală de la o farmacie, supermarket, 

naturist sau magazin de produse naturiste.

Cum să înceapă

Există 3 moduri de a renunța la 
fumat cu Varenicline Pfizer:Aceasta include și alte medicamente care vă ajută 

să renunțați la fumat, cum ar fi:
1. Alegeți o dată de 

renunțare la fumat.• terapia de înlocuire a nicotinei 
(NRT), care include plasturi, gumă, 
pastile, tablete sublinguale și 
inhalatoare (cum ar fi Nicorette, 
Nicabate, QuitX)

Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

beneficiile și riscurile de a lua Varenicline Pfizer 

pentru a decide dacă este potrivit pentru 

dumneavoastră.

• Notați această dată. Puteți 
scrie această dată pe
cutie din pachetul de inițiere ca 
reamintire.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

aveți sau ați avut oricare dintre 

următoarele afecțiuni medicale:

• bupropion (de exemplu Zyban).
• Începeți să luați Varenicline Pfizer 1 până la 

2 săptămâni (7 până la 14 zile)

înainte de data renunțării.

Luarea Varenicline Pfizer în 
combinație cu alte tipuri de fumat
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• Puteți continua să fumați în această 

perioadă.

• Săptămânile 5 - 12: Luați un 
comprimat albastru deschis de 1 mg 
dimineața și unul seara.

Dacă uitați să o luați
Dacă sunt mai puțin de 6 ore până la 
următoarea doză, sări peste doza pe 
care ați omis-o și luați următoarea doză 
când trebuie.

• Asigurați-vă că încercați să renunțați 

la fumat la data de renunțare. Dacă 

aluneci și fumezi, încearcă

din nou.

• Săptămânile 13 - 24: Luați un 
comprimat albastru deschis de 1 
mg dimineața și unul seara.

În caz contrar, luați-l imediat ce vă 
amintiți și apoi reveniți la luarea 
medicamentului așa cum ați proceda în 
mod normal.

2. Începeți să luați Varenicline Pfizer.
Cum să o ia

• Alegeți o dată de renunțare la 
fumat între zilele 8 și 35 de la 
începerea Varenicline Pfizer.

Înghițiți comprimatele întregi cu un 
pahar plin cu apă. Nu luați o doză dublă pentru a 

compensa doza pe care ați omis-o.
Când să-l ia• Notați această dată. Puteți 

scrie această dată pe
cutie din pachetul de inițiere ca 
reamintire.

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.Luați medicamentul aproximativ la 

aceeași oră în fiecare zi.
Dacă aveți dificultăți în a vă aminti să vă 

luați medicamentul, adresați-vă 

farmacistului pentru câteva sfaturi.

Acest lucru va avea cel mai bun efect și vă 

va ajuta să vă amintiți când să-l luați.• Asigurați-vă că încercați să renunțați 

la fumat la data de renunțare. Dacă 

aluneci și fumezi, încearcă

din nou.

Nu contează dacă luați 
Varenicline Pfizer înainte sau 
după masă.

Dacă luați prea mult 
(supradozaj)

3. Începeți să luați Varenicline Pfizer. Unii oameni consideră că este util să ia 
Varenicline Pfizer cu alimente.

Apelați imediat medicului 
dumneavoastră sau contactați Centrul 
de Informare Otrăvitoare pentru sfaturi 
(telefon 0800 POISON sau 0800 764 766) 
sau mergeți la Accident și Urgență la cel 
mai apropiat spital dacă credeți că 
dumneavoastră sau altcineva ați luat 
prea mult Varenicline Pfizer. Faceți 
acest lucru chiar dacă nu există semne 
de disconfort sau otrăvire.

• Reduceți numărul de țigări pe care le 

fumați în fiecare zi în primele 12 

săptămâni de administrare a 

Vareniclinei Pfizer.

Cât timp să-l ia
Dacă opțiunile 1 sau 2 sunt modalitatea 

selectată de a renunța la fumat, luați 

Varenicline Pfizer timp de 12 săptămâni.

• Renunțați la fumat în ultima zi a perioadei 

de tratament de 12 săptămâni. Aceasta este 

data ta de renunțare.
Medicul dumneavoastră vă poate sfătui să 
luați Varenicline Pfizer pentru încă 12 
săptămâni după primul tratament. Acest 
lucru vă poate crește șansele
oprirea pe termen lung.

• Continuați să luați Varenicline Pfizer 1 

mg comprimate timp de încă 12 

săptămâni. Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale 

urgente.

Cât de mult să ia
Dacă opțiunea 3 este modalitatea selectată 

de a renunța la fumat, luați Varenicline Pfizer 

timp de 12 săptămâni.

Luați comprimatele cu dumneavoastră 

la spital.Începeți cu comprimatul alb de 0,5 mg și 

apoi creșteți doza până la comprimatul 

albastru deschis de 1 mg. Apoi, trebuie să luați Varenicline 
Pfizer pentru încă 12 săptămâni (24 
săptămâni în total).

Începând cu o doză mică vă ajută corpul 
să se obișnuiască cu Varenicline Pfizer.

În timp ce luați 
Varencilină Pfizer

Dacă aveți boală renală severă, medicul 

dumneavoastră vă poate prescrie o doză 

diferită.

Dacă nu renunțați la fumat în primele 
12 săptămâni de tratament sau dacă 
reîncepeți să fumați după tratament, 
puteți face o altă încercare de a 
renunța la fumat.

Asigurați-vă că încercați să renunțați la fumat 

la data de renunțare.

Instrucțiunile uzuale de dozare sunt 

enumerate mai jos.
Dacă aluneci și fumezi, încearcă din nou.

• Zilele 1 - 3: Luați un comprimat 
alb de 0,5 mg o dată pe zi.

Cu toate acestea, înainte de a face o altă 

încercare, ar trebui să încercați să înțelegeți 

motivele pentru care încercarea dvs. de a 

renunța la fumat a eșuat, astfel încât următoarea 

încercare să aibă șanse mai mari de

succes.

Lucruri pe care trebuie să le faci

Încetați să luați Varenicline Pfizer și spuneți 

imediat medicului dumneavoastră dacă 

dumneavoastră sau familia/prietenii 

dumneavoastră observați agitație, ostilitate, 

depresie sau modificări ale comportamentului, 

gândirii sau dispoziției care nu sunt tipice pentru 

dumneavoastră sau dacă dezvoltați gânduri sau 

acțiuni suicidare, anxietate, panică, agresiune,

• Zilele 4 - 7: Luați un comprimat 
alb de 0,5 mg dimineața și unul 
seara.

• Săptămânile 2 - 4: Luați un 
comprimat albastru deschis de 1 mg 
dimineața și unul seara.
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furie, manie, senzații anormale, 
halucinații, paranoia sau
confuzie.

Lucruri la care să fii atent Nu mai luați Varenicline 
Pfizer dacă...

Fiți atenți la conducerea vehiculelor sau 

la folosirea utilajelor până când știți cum 

vă afectează Varenicline Pfizer.

Încetați să luați Varenicline Pfizer și spuneți 

imediat medicului dumneavoastră dacă 

dumneavoastră sau familia/prietenii 

dumneavoastră observați agitație, ostilitate, 

depresie sau modificări ale comportamentului, 

gândirii sau dispoziției care nu sunt tipice 

pentru dumneavoastră sau dacă dezvoltați 

gânduri sau acțiuni suicidare, anxietate, 

panică, agresivitate, furie, manie, senzații 

anormale, halucinații, paranoia sau

confuzie.

Toate mențiunile despre sinucidere sau 

violență trebuie luate în serios. Acestea sunt 

efecte secundare foarte grave. Este posibil să 

aveți nevoie de asistență medicală urgentă 

sau de spitalizare.

Varenicline Pfizer poate provoca amețeli și 

somnolență la unele persoane. Dacă aveți 

oricare dintre aceste simptome, nu 

conduceți vehicule, nu folosiți utilaje și nu 

faceți orice altceva care ar putea fi 

periculos.

Nu se știe dacă aceste modificări sunt 
legate de Varenicline Pfizer, deoarece se 
știe că schimbările de dispoziție se pot 
datora și efectelor renunțării la fumat.

Aveți grijă dacă consumați alcool în 
timp ce luați acest medicament.

Au existat raportări privind creșterea 

sentimentului de a fi beat în timp ce luați 

Varenicline Pfizer. De asemenea, consumul 

de alcool în timp ce luați Varenicline Pfizer vă 

poate crește riscul de apariție

întâmpinați modificări ale 

comportamentului, gândirii sau dispoziției 

dvs. care nu sunt tipice pentru dvs., de 

exemplu dezvoltarea de gânduri sau acțiuni 

suicidare, anxietate, panică, agresivitate, 

furie, manie, senzații anormale, halucinații, 

paranoia sau confuzie.

Dacă aveți probleme cu inima sau vasele de 

sânge, spuneți medicului dumneavoastră cât 

mai curând posibil dacă observați orice 

modificări ale simptomelor în timp ce luați 

Varenicline Pfizer.

Unele persoane au avut modificări ale 
comportamentului, gândirii sau dispoziției 
care nu sunt tipice pentru ei atunci când 
au început să ia Varenicline Pfizer. Acestea 
pot include gânduri sau acțiuni suicidare, 
anxietate, panică, agresivitate, furie, 
manie, senzații anormale,
halucinații, paranoia sau confuzie.

Medicul dumneavoastră vă poate 
verifica din când în când tensiunea 
arterială și nivelul glucozei din sânge 
pentru a vă asigura că nu aveți reacții 
adverse nedorite.

Aceste simptome au apărut la 
persoanele cu probleme anterioare 
de sănătate mintală, precum și la cei 
fără antecedente.

Este important să păstrați toate programările la 

medicul dumneavoastră, astfel încât progresul 

dumneavoastră să poată fi verificat.
Spuneți medicului dumneavoastră dacă...

Dacă sunteți pe cale să începeți cu orice 

medicament nou, amintiți-vă medicului 

dumneavoastră și farmacistului că luați 

Varenicline Pfizer.

Efecte secundare Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă aveți greață (vă simțiți 

rău) în timp ce luați Varenicline Pfizer și vă 

îngrijorează.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 
farmacistului cât mai curând posibil 
dacă nu vă simțiți bine în timp ce luați 
Varenicline Pfizer.

Spuneți oricăror altor medici, 
stomatologi și farmaciști care vă 
tratează că luați acest medicament.

Aproximativ 3 din 10 persoane suferă de 

greață, de obicei începând din prima 

săptămână. Majoritatea persoanelor care au 

greață pot continua să ia medicamentul. Unii 

oameni consideră că este util să ia 

Varenicline Pfizer cu alimente.

Renunțarea la fumat cu sau fără 
tratament poate provoca diverse
simptome. Acestea pot include modificări ale 

dispoziției, insomnie, dificultăți de concentrare, 

scăderea ritmului cardiac, creșterea apetitului 

sau creșterea în greutate. Acest medicament îi 

ajută pe mulți oameni să renunțe la fumat, dar 

poate avea efecte secundare nedorite la unii 

oameni. Toate medicamentele pot avea efecte 

secundare. Este posibil să aveți nevoie de 

asistență medicală dacă aveți unele dintre 

reacțiile adverse.

Dacă urmează să suferiți o intervenție 

chirurgicală, spuneți chirurgului sau 

anestezistului că luați acest medicament.

Poate afecta alte medicamente utilizate în timpul 

intervenției chirurgicale.
Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru sfat dacă observați oricare 

dintre următoarele și vă îngrijorează:Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 

acest medicament, spuneți imediat 

medicului dumneavoastră.
• probleme cu stomacul sau intestinul

− constipație

− diaree

− senzație de balonare

− indigestie

− vânt
− greață, vărsături

− disconfort la stomac

• gură uscată, durere de dinți

• durere de cap

Lucruri pe care nu trebuie să le faci

Nu luați Varenicline Pfizer pentru a trata orice 

alte plângeri decât dacă medicul 

dumneavoastră vă spune acest lucru.
Nu vă alarmați de următoarele liste de 
efecte secundare.

Nu dați medicamentul nimănui 
altcuiva, chiar dacă și ei încearcă 
să renunțe la fumat.

Este posibil să nu experimentați niciuna dintre ele.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă răspundă la orice întrebări ați 

putea avea.
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• ameţeală

• probleme de somn

− dificultăți de somn

− somnolenţă

− vise anormale

• senzație de oboseală, oboseală

• semne și simptome de răceală

• modificarea poftei de mâncare, creștere în greutate

• modificări ale gustului

• dureri musculare sau articulare.

mușchi și, în general, senzație 
de rău

Nu păstrați Varenicline Pfizer sau 
orice alt medicament în
baie sau lângă o chiuvetă.• probleme de respirație

− respiraţie şuierătoare

− respiratie dificila

− dificultăți de respirație

Nu-l lăsați pe pervazul ferestrei sau în 
mașină.

Căldura și umiditatea pot distruge unele 

medicamente.
• umflarea feței, buzelor, gurii, limbii, 

gâtului, mâinilor sau picioarelor
Păstrați-l acolo unde copiii nu pot 

ajunge la el.
Unii oameni au raportat umflarea 
unor părți ale feței și corpului lor 
după ce au luat Varenicline Pfizer.

Un dulap încuiat la cel puțin un metru și 

jumătate deasupra solului este un loc bun 

pentru depozitarea medicamentelor.
Acestea sunt cele mai frecvente efecte 
secundare ale Vareniclinei Pfizer. De 
obicei sunt ușoare.

• durere în piept, care se poate extinde 
la gât și umeri, amorțeală sau 
slăbiciune a brațelor sau picioarelor, 
dureri de cap, amețeli și
confuzie, tulburări de vedere, 
dificultăți la înghițire, vorbire tulbure 
sau pierderea vorbirii, colaps

Eliminare

Returnați medicamentele nedorite la 

farmacie pentru eliminarea în siguranță.
Spuneți medicului dumneavoastră cât mai 

curând posibil dacă... Medicul dumneavoastră vă poate spune să 

încetați să luați acest medicament sau este 

posibil ca data de expirare să fi trecut.
Spuneți medicului dumneavoastră cât mai curând 

posibil dacă observați oricare dintre următoarele:

• bătăi anormale sau rapide ale inimii

• sânge în vărsături.
• tremur, convulsii sau convulsii

• probleme cu vederea sau 
durere în ochi Această listă include efecte secundare foarte 

grave. Este posibil să aveți nevoie de asistență 

medicală urgentă sau de spitalizare. Reacțiile 

adverse foarte grave sunt rare.

Descrierea produsului
• sânge roșu în scaune

• dureri de stomac
Cum arată

• sete excesivă, având gura și 
pielea uscate, eliberând 
cantități mari de urină.

Varenicline Pfizer este disponibil în 2 
concentrații:

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă observați orice altceva 

care vă face să vă simțiți rău. • Comprimatele de Varenicline Pfizer 0,5 

mg sunt comprimate albe, filmate, sub 

formă de capsulă modificate, marcate 

cu „Pfizer” pe o parte și „CHX 0,5” pe 

cealaltă parte.

Această listă include reacții adverse grave 
care pot necesita îngrijiri medicale.

Alte reacții adverse care nu sunt enumerate mai sus 

pot apărea la unele persoane. Unele dintre aceste 

reacții adverse (de exemplu, modificări ale tensiunii 

arteriale sau ale nivelului zahărului din sânge) pot fi 

găsite numai atunci când medicul dumneavoastră vă 

face teste pentru a vă verifica progresul.

Mergi la spital dacă...
• Comprimatele de Varenicline Pfizer 1 mg sunt 

de culoare albastru deschis, filmate,

comprimate în formă de capsulă 

modificate, marcate cu „Pfizer” pe o 

parte și „CHX 1.0” pe cealaltă parte.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

sau mergeți la Accident și Urgență la cel 

mai apropiat spital și încetați să luați 

Varenicline Pfizer dacă aveți oricare dintre 

următoarele:

• autovătămare sau gânduri de 

autovătămare
După ce a luat
Varencilină Pfizer

Pachete disponibile

Sunt disponibile următoarele pachete:
• modificări ale comportamentului, gândirii sau 

dispoziției care nu sunt tipice pentru 

dumneavoastră, de exemplu dacă dezvoltați suicidul

gânduri sau acțiuni, anxietate, 
panică, agresivitate, furie, manie, 
senzații anormale,
halucinații, paranoia sau 
confuzie

• Pachetul de inițiere pentru începerea 

tratamentului, conține 11 comprimate de 0,5 

mg și 42 comprimate de 1 mg

Depozitare

Păstrați comprimatele în ambalaj până 

când este timpul să le luați. • Pachetul de continuare care conține 56 

comprimate x 1 mg pentru a continua

tratament.
Dacă scoateți comprimatele din ambalaj, este 

posibil să nu se păstreze bine.

Păstrați tabletele într-un loc răcoros și 
uscat, unde temperatura rămâne sub 
30°C.

• erupție cutanată sau umflături bruște 

cu mâncărimi severe pe piele

Ingrediente

Ingrediente active

• vezicule roșii dureroase severe pe 
piele cu frisoane, febră, dureri
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Comprimatele Varenicline Pfizer 0,5 
mg conțin echivalentul a 0,5 mg 
vareniclină.

Comprimatele de Varenicline Pfizer 1 
mg conțin echivalentul a 1 mg de 
vareniclină.

Ingrediente inactive

Fiecare comprimat de Varenicline 
Pfizer conține următoarele 
ingrediente inactive:

• Celuloza - microcristalina

• Fosfat hidrogen de calciu

• Croscarmeloză de sodiu

• Siliciu-coloidal anhidru

• Stearat de magneziu

• Opadry Blue (comprimat de 1 mg), 

Opadry White (comprimat de 0,5 mg) și 

Opadry Clear.

Varenicline Pfizer nu conține gluten.

Furnizor

Pfizer New Zealand Limited 

PO Box 3998

Auckland, Noua Zeelandă.

Număr gratuit: 0800 736 363.

Acest prospect a fost pregătit în octombrie 

2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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