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

Vad står i denna bipacksedel Även om det inte rekommenderas att 
du röker efter ditt slutdatum, kommer 
Varenicline Pfizer att minska din 
njutning av cigaretter om du röker 
under behandlingen.

Beslutar att sluta
rökning

Denna broschyr besvarar några vanliga 
frågor om Varenicline Pfizer. Den 
innehåller inte all tillgänglig 
information. Det ersätter inte att prata 
med din läkare eller apotekspersonal.

Varenicline Pfizer hjälper dig att sluta 
röka. Andra saker du behöver 
inkluderar:

Hur Varenicline Pfizer
Arbetar • viljestyrka

• en plan för att sluta

Alla läkemedel har risker och 
fördelar. Din läkare har vägt 
riskerna med att du tar 
Varenicline Pfizer mot de 
fördelar det förväntas ha för dig.

Varenicline Pfizer innehåller den aktiva 
ingrediensen vareniklin och verkar 
genom att blockera effekterna av 
nikotin i din kropp. Det finns receptorer 
för nikotin i hjärnan. När cigarettrök 
andas in, fäster nikotin till dessa 
receptorer. Detta skickar ett 
meddelande till en annan del av hjärnan 
att frigöra en kemikalie som kallas 
dopamin. Dopamin ger en känsla av 
njutning som bara varar en kort stund. 
Kroppen vill upprepa denna känsla och 
förstärker behovet av att behålla
rökning. Man tror att Varenicline Pfizer 
verkar genom att aktivera dessa 
receptorer och blockera nikotin från att 
fästa vid dem. Varenicline Pfizer 
innehåller inte nikotin och det är inte 
beroendeframkallande.

• stöd från din familj och 
vänner

• rådgivning, rådgivning eller 
ytterligare stöd

Om du är orolig för att ta detta 
läkemedel, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

• förändringar i ditt beteende, så 
att du undviker situationer där 
du sannolikt röker.

Förvara denna bipacksedel tillsammans med 

läkemedlet. Du kan behöva läsa den igen.

De flesta människor kan inte sluta 
röka utan stöd. Din läkare och 
apotekspersonal kan ge dig råd, 
stöd och informationskällor för att 
hjälpa dig att sluta
rökning. Du kan också få gratis råd och 
support från Quitline genom att ringa 
0800 778 778 eller online på 
www.quit.org.nz.

Vilken Varenciline
Pfizer används för

Varenicline Pfizer är ett läkemedel som 
hjälper vuxna att sluta röka. Det kan 
hjälpa till att minska sug och 
abstinensbesvär som kan uppstå när 
du slutar röka.

Fråga din läkare om du har några 
frågor om varför detta läkemedel 
har skrivits ut till dig.

Innan du tar
Varenciline Pfizer

Människor som slutar röka 
påverkas ofta av nikotinabstinens. 
Symtom på nikotinabstinens kan 
inkludera sug efter tobak, 
irritabilitet, frustration, ilska, 
sömnproblem, nedstämdhet, 
ångest, svårigheter
koncentration, rastlöshet, minskad 
hjärtfrekvens, ökad aptit eller 
viktökning. Alla är inte drabbade av 
symtom på nikotinabstinens.

Din läkare kan ha skrivit ut det av en 
annan anledning.

När du inte får ta det

Varenicline Pfizer finns endast 
på recept från läkare.

Ta inte Varenicline Pfizer om 
du är allergisk mot:

• något läkemedel som 

innehåller vareniklintartratAnvänd till barn

Tillgänglig information stöder 
inte användningen av detta 
läkemedel till barn under 18 år.

• någon av ingredienserna som anges i slutet 

av denna bipacksedel.

Några av symptomen på en allergisk 
reaktion kan inkludera:
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• andnöd, väsande andning eller 
andningssvårigheter

• psykiska tillstånd som 
depression, tankar på
självmord eller självskada

avbrytande terapier 
rekommenderas inte.

• svullnad av ansikte, läppar, tunga 
eller andra delar av kroppen

Säkerheten och fördelarna med att ta 
Varenicline Pfizer i kombination med 
andra läkemedel för att sluta röka har 
inte studerats.

• njurproblem

• utslag, klåda eller nässelutslag på huden. • upprepade anfall eller kramper 
(epilepsi)Ta inte Varenicline Pfizer efter det 

utgångsdatum som är tryckt på 

förpackningen eller om förpackningen är 

trasig eller visar tecken på manipulering.

Vissa personer har rapporterat 

kramper eller kramper medan de tagit 

Varenicline Pfizer.

Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal om du tar något av dessa

följande:

Om den har gått ut eller är skadad, lämna tillbaka 

den till din apotekspersonal för kassering.

• hjärt- och blodkärlsproblem som 
hjärtinfarkt, bröstsmärtor eller 
stroke.

• insulin

• teofyllin, ett läkemedel som används för att 

behandla astmaTala med din läkare om du är 
osäker på om du ska ta detta 
läkemedel.

Tala om för din läkare om du 
är gravid, blir gravid eller 
ammar.

• warfarin, ett läkemedel som används för att tunna 

ut blodet.

Effekterna av förändringar i din 
kropp till följd av att du slutar röka, 
med eller utan Varenicline Pfizer, 
kan förändra hur dessa läkemedel 
fungerar. I vissa fall kan en 
dosjustering vara nödvändig.

Innan du börjar ta det • Det rekommenderas inte att du 
tar Varenicline Pfizer medan du 
är gravid eller ammar.

Tala om för din läkare om du har 
eller har haft känslor av dåligt 
humör, ångest, tankestörningar, 
känslomässiga reaktioner eller 
beteende som har stört eller stör 
din vardag.

• om du planerar att bli gravid, 
bör din behandling tidsinställas 
så att du har slutfört
kurs innan du blir gravid.

Din läkare och apotekspersonal har mer 
information om läkemedel att vara 
försiktig med eller undvika när du tar 
detta läkemedel.

För vissa personer har rökstopp, 
med eller utan behandling, 
förknippats med förändringar i
beteende, tänkande eller humör som inte 
är typiska för dem, t.ex. att utveckla 
självmordstankar eller -handlingar, 
ångest, panik, aggression, ilska, mani, 
onormala förnimmelser, hallucinationer, 
paranoia eller förvirring.

Om du inte har berättat för din läkare 

om något av ovanstående, berätta för 

honom/henne innan du börjar ta 

Varenicline Pfizer.

Tala om för din läkare om du har allergier 

mot andra läkemedel, livsmedel, 

konserveringsmedel eller färgämnen.

Hur man tar
Varenciline Pfizer

Tar andra mediciner Följ noggrant alla anvisningar som 
din läkare eller apotekspersonal ger 
dig.

Vissa personer hade dessa symtom 
när de började ta Varenicline Pfizer, 
och andra utvecklade dem efter flera 
veckors behandling eller efter att ha 
slutat med Varenicline Pfizer.

Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal om du tar något annat

läkemedel, inklusive:
De kan skilja sig från informationen i 

denna bipacksedel.

• alla receptbelagda läkemedel Om du inte förstår instruktionerna på 
förpackningen, fråga din läkare eller 
apotekspersonal om hjälp.

Din familj och vänner bör uppmanas att 
övervaka alla förändringar i ditt 
beteende, tänkande eller humör som 
inte är typiska för dig, t.ex.
utveckla självmordstankar eller 
-handlingar, ångest, panik, aggression, 
ilska, mani, onormala förnimmelser,
hallucinationer, paranoia eller förvirring.

• alla mediciner, vitaminer, 
naturläkemedel eller naturliga 
terapier du köper receptfritt från 
apotek, snabbköp, naturläkare 
eller hälsokostaffär.

Hur man börjar

Det finns tre sätt att sluta röka 
med Varenicline Pfizer:Detta inkluderar andra läkemedel som hjälper 

dig att sluta röka, såsom:
1. Välj ett slutdatum när du 

ska sluta röka.• nikotinersättningsterapi (NRT), som 
inkluderar plåster, tuggummi, 
sugtabletter, sublinguala tabletter 
och inhalatorer (som Nicorette, 
Nicabate, QuitX)

Diskutera med din läkare fördelarna och 

riskerna med att ta Varenicline Pfizer för 

att avgöra om det är rätt för dig.

• Anteckna detta datum. Du 
kan skriva detta datum på
kartong med initieringspaketet som en 

påminnelse.
Tala om för din läkare om du har 
eller har haft något av följande 
medicinska tillstånd:

• bupropion (t.ex. Zyban).
• Börja ta Varenicline Pfizer 1 till 

2 veckor (7 till 14 dagar)
före ditt slutdatum.

Tar Varenicline Pfizer i 
kombination med annan rökning

VARENICLINE PFIZER 2



• Du kan fortsätta röka under 
denna tid.

• Vecka 5 - 12: Ta en ljusblå 1 
mg tablett på morgonen och 
en på kvällen.

Om du glömmer att ta den

Om det är mindre än 6 timmar innan 
din nästa dos, hoppa över dosen du 
missade och ta din nästa dos när det 
är tänkt.

• Se till att du försöker sluta 
röka på ditt slutdatum. Om du 
halkar och röker, försök
på nytt.

• Vecka 13 - 24: Ta en ljusblå 1 
mg tablett på morgonen och 
en på kvällen.

Annars, ta det så snart du 
kommer ihåg det och gå sedan 
tillbaka till att ta din medicin 
som vanligt.

2. Börja ta Varenicline Pfizer.
Hur man tar det

• Välj ett slutdatum när du ska 
sluta röka mellan dag 8 och 35 
efter att du börjar med 
Varenicline Pfizer.

Svälj tabletterna hela med ett 
fullt glas vatten. Ta inte en dubbel dos för att 

kompensera för den dos du missat.
När ska man ta det• Anteckna detta datum. Du 

kan skriva detta datum på
kartong med initieringspaketet som en 

påminnelse.

Om du inte är säker på vad du ska göra, 

fråga din läkare eller apotekspersonal.Ta din medicin vid ungefär 
samma tid varje dag.

Om du har problem med att komma 
ihåg att ta din medicin, fråga din 
apotekspersonal om några tips.

Detta kommer att ha den bästa effekten och 

hjälpa dig att komma ihåg när du ska ta det.• Se till att du försöker sluta 
röka på ditt slutdatum. Om du 
halkar och röker, försök
på nytt.

Det spelar ingen roll om du tar 
Varenicline Pfizer före eller efter 
mat.

Om du tar för mycket 
(överdos)

3. Börja ta Varenicline Pfizer. Vissa människor tycker att det är bra att 
ta Varenicline Pfizer med mat.

Ring omedelbart din läkare eller 
kontakta Giftinformationscentralen 
för råd (telefon 0800 POISON eller 
0800 764 766), eller gå till olycksfall 
och akut på närmaste sjukhus om du 
tror att du eller någon annan kan ha 
tagit för mycket Varenicline Pfizer. 
Gör detta även om det inte finns 
några tecken på obehag eller 
förgiftning.

• Minska antalet cigaretter du 
röker varje dag under de 
första 12 veckorna du tar 
Varenicline Pfizer.

Hur lång tid ska man ta det

Om alternativ 1 eller 2 är det 
valda sättet att sluta röka, ta 
Varenicline Pfizer i 12 veckor.

• Sluta röka den sista dagen av den 12 

veckor långa behandlingsperioden. 

Det här är ditt slutdatum. Din läkare kan råda dig att ta 
Varenicline Pfizer i ytterligare 12 
veckor efter din första behandling. 
Detta kan öka dina chanser
upphör på lång sikt.

• Fortsätt att ta Varenicline Pfizer 1 
mg tabletter i ytterligare 12 
veckor. Du kan behöva akut 

läkarvård.
Hur mycket ska man ta

Om alternativ 3 är det valda 
sättet att sluta röka, ta 
Varenicline Pfizer i 12 veckor.

Ta med dig dina tabletter till 
sjukhus.Börja med den vita 0,5 mg tabletten 

och öka sedan dosen upp till den 
ljusblå 1 mg tabletten. Du måste sedan ta Varenicline 

Pfizer i ytterligare 12 veckor 
(totalt 24 veckor).

Att börja med en låg dos hjälper din 
kropp att vänja sig vid Varenicline Pfizer.

Medan du tar 
Varenciline Pfizer

Om du har en allvarlig njursjukdom 
kan din läkare ordinera en annan 
dos.

Om du inte slutar röka under de 
första 12 veckorna av behandlingen 
eller om du börjar röka igen efter 
behandlingen kan du göra ett nytt 
försök att sluta röka.

Se till att du försöker sluta röka på 
din slutdatum.

De vanliga doseringsanvisningarna 
listas nedan.

Om du halkar och röker, försök igen.

• Dag 1 - 3: Ta en vit 0,5 mg 
tablett en gång om dagen.

Men innan du gör ett nytt försök 
bör du försöka förstå orsakerna till 
att ditt försök att sluta röka 
misslyckades, så att ditt nästa 
försök har större chans att
Framgång.

Saker du måste göra

Sluta ta Varenicline Pfizer och berätta 
omedelbart för din läkare om du eller 
din familj/vänner märker agitation, 
fientlighet, depression eller 
förändringar i beteende, tänkande eller 
humör som inte är typiska för dig, eller 
om du utvecklar självmordstankar eller 
-handlingar, ångest, panik, aggression,

• Dag 4 - 7: Ta en vit 0,5 mg 
tablett på morgonen och en 
på kvällen.

• Vecka 2 - 4: Ta en ljusblå 1 mg 
tablett på morgonen och en 
på kvällen.
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ilska, mani, onormala förnimmelser, 
hallucinationer, paranoia eller
förvirring.

Saker att vara försiktig med Sluta ta Varenicline 
Pfizer om...Var försiktig när du kör bil eller 

använder maskiner tills du vet hur 
Varenicline Pfizer påverkar dig.

Sluta ta Varenicline Pfizer och berätta 
omedelbart för din läkare om du eller 
din familj/vänner märker agitation, 
fientlighet, depression eller 
förändringar i beteende, tänkande eller 
humör som inte är typiska för dig, eller 
om du utvecklar självmordstankar eller 
-handlingar, ångest, panik, aggression, 
ilska, mani, onormala förnimmelser, 
hallucinationer, paranoia eller
förvirring.

Alla omnämnanden av självmord eller 
våld måste tas på allvar. Dessa är 
mycket allvarliga biverkningar. Du 
kan behöva akut läkarvård eller 
sjukhusvistelse.

Varenicline Pfizer kan orsaka yrsel 
och sömnighet hos vissa personer. 
Om du har något av dessa symtom 
ska du inte köra bil, använda 
maskiner eller göra något annat som 
kan vara farligt.

Det är inte känt om dessa förändringar är 
relaterade till Varenicline Pfizer eftersom 
det är känt att humörförändringar också 
kan bero på effekterna av att sluta röka.

Var försiktig om du dricker alkohol 
medan du tar detta läkemedel.

Det har förekommit rapporter om 
ökade känslor av att vara berusad när 
du tar Varenicline Pfizer. Att dricka 
alkohol medan du tar Varenicline Pfizer 
kan också öka risken för
upplever förändringar i ditt beteende, 
tänkande eller humör som inte är typiska 
för dig, t.ex. utvecklar självmordstankar 
eller -handlingar, ångest, panik, 
aggression, ilska, mani, onormala 
förnimmelser, hallucinationer, paranoia 
eller förvirring.

Om du har problem med hjärtat eller 
blodkärlen, tala om för din läkare så 
snart som möjligt om du märker några 
förändringar i symtomen när du tar 
Varenicline Pfizer.

Vissa personer har haft förändringar i 
beteende, tänkande eller humör som inte 
är typiska för dem när de börjar ta 
Varenicline Pfizer. Dessa kan inkludera 
självmordstankar eller -handlingar, 
ångest, panik, aggression, ilska, mani, 
onormala förnimmelser,
hallucinationer, paranoia eller förvirring.

Din läkare kan kontrollera ditt 
blodtryck och blodsockernivåer då 
och då för att säkerställa att du inte 
har utvecklat några oönskade 
biverkningar.

Dessa symtom har förekommit hos 
personer med tidigare psykiska 
problem, såväl som hos personer 
utan tidigare historia.

Det är viktigt att hålla alla dina 
läkarbesök så att dina 
framsteg kan kontrolleras.

Berätta för din läkare om...
Om du ska börja med något nytt 
läkemedel, påminn din läkare 
och apotekspersonal om att du 
tar Varenicline Pfizer.

Bieffekter Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal om du har illamående 

(känner dig illamående) medan du tar 

Varenicline Pfizer och det oroar dig.

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal så snart som 
möjligt om du inte mår bra medan 
du tar Varenicline Pfizer.

Berätta för andra läkare, tandläkare och 
farmaceuter som behandlar dig att du 
tar detta läkemedel.

Cirka 3 av 10 personer upplever 
illamående, vanligtvis under den första 
veckan. De flesta som har illamående 
kan fortsätta att ta medicinen. Vissa 
människor tycker att det är bra att ta 
Varenicline Pfizer med mat.

Att sluta röka med eller utan 
behandling kan orsaka olika
symtom. Dessa kan inkludera 
förändringar av humör, sömnlöshet, 
koncentrationssvårigheter, minskad 
hjärtfrekvens, ökad aptit eller 
viktökning. Detta läkemedel hjälper 
många människor att sluta röka, men 
det kan ha oönskade biverkningar hos 
vissa människor. Alla mediciner kan ha 
biverkningar. Du kan behöva läkarvård 
om du får några av biverkningarna.

Om du ska opereras, berätta för 
kirurgen eller narkosläkaren att 
du tar detta läkemedel.

Det kan påverka andra läkemedel som används 

under operationen.
Fråga din läkare eller apotekspersonal 
om råd om du märker något av 
följande och de oroar dig:Om du blir gravid medan du tar 

detta läkemedel, berätta 
omedelbart för din läkare.

• mag- eller tarmproblem

− förstoppning

− diarre

− känner sig uppblåst

− dålig matsmältning

− vind
− illamående, kräkningar

− magbesvär

• muntorrhet, tandvärk

• huvudvärk

Saker du inte får göra
Ta inte Varenicline Pfizer för att 
behandla andra besvär om inte din 
läkare säger åt dig att göra det. Bli inte orolig av följande listor över 

biverkningar.
Ge inte din medicin till någon 
annan, även om de också 
försöker sluta röka.

Du kanske inte upplever någon av dem.

Be din läkare eller apotekspersonal 
svara på eventuella frågor du kan ha.
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• yrsel

• sömnproblem

− sömnsvårigheter

− sömnighet

− onormala drömmar

• känner sig trött, trötthet

• tecken och symtom på förkylning

• förändring i aptit, viktökning

• förändringar i smak

• muskel- eller ledvärk.

muskler och allmänt 
illamående

Förvara inte Varenicline Pfizer eller 
något annat läkemedel i
badrum eller nära ett handfat.• andningsproblem

− väsande andning

− svårt att andas

− andnöd

Lämna den inte på en fönsterbräda 
eller i bilen.

Värme och fukt kan förstöra vissa 
läkemedel.

• svullnad av ansikte, läppar, mun, 
tunga, svalg, händer eller fötter

Förvara den där barn inte kan 
nå den.

Vissa personer har rapporterat svullnad 

av delar av deras ansikte och kropp efter 

att ha tagit Varenicline Pfizer.

Ett låst skåp minst en och en halv 
meter över marken är ett bra ställe 
att förvara mediciner på.

Dessa är de vanligaste 
biverkningarna av Varenicline 
Pfizer. De är vanligtvis milda.

• bröstsmärtor, som kan sprida sig 
till nacke och axlar, domningar 
eller svaghet i armar eller ben, 
huvudvärk, yrsel och
förvirring, synstörningar, 
svårigheter att svälja, sluddrigt 
tal eller förlust av tal, kollaps

Förfogande

Lämna dina oönskade läkemedel till 
ditt apotek för säker kassering.Berätta för din läkare så snart som 

möjligt om... Din läkare kan säga åt dig att sluta ta 
detta läkemedel eller så kan 
utgångsdatumet ha passerat.Tala om för din läkare så snart som 

möjligt om du märker något av följande:
• onormala eller snabba hjärtslag

• blod i kräkas.
• darrningar, anfall eller kramper

• problem med din syn eller smärta i 
dina ögon Denna lista innehåller mycket allvarliga 

biverkningar. Du kan behöva akut 
läkarvård eller sjukhusvistelse. Mycket 
allvarliga biverkningar är sällsynta.

Produktbeskrivning
• rött blod i avföringen

• magont Vad det liknar

• överdriven törst, torr mun 
och torr hud, stora 
mängder urin.

Varenicline Pfizer finns i två 
styrkor:Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal om du märker något 
annat som får dig att må dåligt. • Varenicline Pfizer 0,5 mg tabletter är 

vita, filmdragerade, modifierade 
kapselformade tabletter märkta 
"Pfizer" på ena sidan och "CHX 0,5" på 
den andra.

Denna lista innehåller allvarliga 
biverkningar som kan kräva läkarvård.

Andra biverkningar som inte anges ovan kan 

förekomma hos vissa personer. Vissa av 

dessa biverkningar (till exempel förändringar 

i blodtryck eller blodsockernivåer) kan bara 

upptäckas när din läkare gör tester för att 

kontrollera dina framsteg.

Åk till sjukhus om...
• Varenicline Pfizer 1 mg tabletter 

är ljusblå, filmdragerade,
modifierade kapselformade tabletter, 
märkta "Pfizer" på ena sidan och "CHX 
1.0" på den andra.

Berätta omedelbart för din läkare 
eller gå till olycksfall och akut på 
ditt närmaste sjukhus och sluta ta 
Varenicline Pfizer om du upplever 
något av följande:

• självskada eller tankar på 
självskada

Efter att ha tagit
Varenciline Pfizer

Förpackningar tillgängliga

Följande paket är tillgängliga:
• förändringar i beteende, tänkande 

eller humör som inte är typiska för 
dig, t.ex. om du utvecklar suicid
tankar eller handlingar, ångest, 
panik, aggression, ilska, mani, 
onormala förnimmelser,
hallucinationer, paranoia eller 
förvirring

• Initieringspaket för att påbörja 

behandlingen, innehåller 11 x 0,5 mg 

tabletter och 42 x 1 mg tabletter

Lagring

Förvara dina tabletter i förpackningen tills 

det är dags att ta dem. • Fortsättningsförpackning som innehåller 56 x 

1 mg tabletter för att fortsätta

behandling.
Om du tar ut tabletterna ur förpackningen 

kanske de inte håller sig bra.

Förvara dina tabletter på en sval torr 
plats där temperaturen håller sig 
under 30°C.

• utslag eller plötsliga kraftiga 

kliande svullnader på huden

Ingredienser

Aktiva ingredienser

• svåra smärtsamma röda blåsor på 
huden med frossa, feber, värk
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Varenicline Pfizer 0,5 mg tabletter 
innehåller motsvarande 0,5 mg 
vareniklin.

Varenicline Pfizer 1 mg tabletter 
innehåller motsvarande 1 mg 
vareniklin.

Inaktiva Ingredienser

Varje tablett Varenicline Pfizer 
innehåller följande inaktiva 
ingredienser:

• Cellulosa - mikrokristallin

• Kalciumvätefosfat

• Kroskarmellosnatrium

• Silika-kolloidal vattenfri

• Magnesiumstearat

• Opadry Blue (1 mg tablett), Opadry 
White (0,5 mg tablett) och Opadry 
Clear.

Varenicline Pfizer är glutenfri.

Leverantör

Pfizer New Zealand Limited 

PO Box 3998

Auckland, Nya Zeeland.

Avgiftsfritt nummer: 0800 736 363.

Denna broschyr utarbetades i oktober 
2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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