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الفارينكلينطرطرات

بعد بالتدخين ينُصح ال أنه من الرغم علىالنشرةهذه في هو ما

 Pfizerأن إال التدخين ، عن اإلقالع تاريخ

Varenicline  استمتاعك من سيقلل

العالج.أثناء تدخن كنت إذا بالسجائر

بالتوقفقرار اتخاذ
التدخين

األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

أنه . Pfizer Vareniclineحول الشائعة

المتاحة. المعلومات جميع على يحتوي ال

أو طبيبك مع التحدث محل يحل ال

الصيدلي.

عن اإلقالع على  Pfizer Vareniclineتساعدك

يلي:ما تحتاجها التي األخرى األشياء تشمل التدخين.

فايزرفارينيكلين كيف

اإلرادةقوة•يعمل

التدخينعن اإلقالع خطة•

لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

تناولك مخاطر بموازنة طبيبك قام

Pfizer Varenicline  الفوائد مقابل

تناولك.من المتوقعة

المادة على  Pfizer Vareniclineيحتوي

طريق عن ويعمل  vareniclineالفعالة

هناك جسمك. في النيكوتين تأثيرات منع

عند الدماغ. في للنيكوتين مستقبالت

يلتصق السجائر ، دخان استنشاق

يرسل هذا المستقبالت. بهذه النيكوتين

إلطالق الدماغ من مختلف جزء إلى رسالة

يعطي الدوبامين. تسمى كيميائية مادة

إال يدوم ال بالسعادة إحساساً الدوبامين

هذا يكرر أن الجسد يريد قصيرة. لفترة

عليهالحفاظ إلى الحاجة يعزز مما الشعور

 Pfizer Vareniclineأن يعُتقد التدخين.

هذه تنشيط طريق عن يعمل

من النيكوتين ومنع المستقبالت

الفارينكلين يحتوي ال بها. االلتصاق

اإلدمان.يسبب وال النيكوتين على فايزر

وأصدقائكعائلتك من دعم•

الدعم أو والمشورة االستشارة•

اإلضافي

بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا تناول

الصيدلي.

لذلك سلوكك ، في التغييرات•

أن يحتمل التي المواقف تتجنب

فيها.تدخن

تحتاج قد  الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

أخرى.مرة لقراءتها

اإلقالع على قادرين غير الناس معظم

لطبيبك يمكن دعم. دون التدخين عن

والدعم المشورة تقديم والصيدلي

على لمساعدتك المعلومات ومصادر

التوقف

ودعم مشورة على الحصول أيضاً يمكنك التدخين.

بالرقم االتصال طريق عن  Quitlineمن مجاني

على اإلنترنت عبر أو 0800778778

www.quit.org.nz.

فارينشينما
لفايزر يستخدم

عن اإلقالع على البالغين لمساعدة .دواء

أعراض تقليل في يساعد أن يمكن التدخين.

تحدث قد التي واالنسحاب الشديدة الرغبة

 Pfizerالتدخين عن التوقف أثناء

Varenicline
أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

لك.الدواء هذا وصف سبب حول
تأخذأن قبل

فايزرفارنسلين
عن يقلعون الذين األشخاص يتأثر ما غالباً

أن يمكن النيكوتين. بسحب التدخين

الرغبة النيكوتين انسحاب أعراض تشمل

والتهيج ، التدخين ، في الشديدة

ومشاكل بالغضب ، والشعور واإلحباط ،

والشعور المكتئب ، والمزاج النوم ،

والصعوبة.بالقلق ،

ضربات معدل انخفاض األرق ، التركيز ،

ال الوزن. زيادة أو الشهية زيادة القلب ،

النيكوتين.انسحاب بأعراض الجميع يتأثر

آخر.لسبب يشرع قد طبيبك
تأخذهأن يجب ال عندما

 Pfizerطبيب بوصفة فقط .متاح

Varenicline
كنت إذا فايزر فارينيكلين تتناول ال

تجاه:حساسية من تعاني

على يحتوي دواء أي•

الفارينكلينطرطرات األطفالفي استخدم

استخدام تدعم ال المتاحة المعلومات

18 سن دون األطفال لدى الدواء هذا

عاماً.

نهاية في المذكورة المكونات من أي•

النشرة.هذه

ما الحساسية أعراض بعض تشمل قد

يلي:
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صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•

التنفسفي

مثل العقلية الصحة حاالت•

واألفكاراالكتئاب

النفسإيذاء أو االنتحار

اإلقالع.بعالجات ينصح ال

اللسان أو الشفتين أو الوجه في تورم•

الجسممن أخرى أجزاء أو

 Pfizerتناول وفوائد سالمة دراسة يتم لم

Varenicline  عن لإلقالع أخرى أدوية مع

التدخين.

الكلىفي مشاكل•

(متكررة تشنجات أو نوبات•الجلد.على خاليا أو حكة أو جلدي طفح•
)صرع تاريخ بعد  Pfizer Vareniclineتأخذ ال

أو العبوة على المطبوع الصالحية انتهاء

عليها ظهرت أو ممزقة العبوة كانت إذا

العبث.عالمات

تشنجات عن األشخاص بعض أبلغ

الفارينكلين تناول أثناء نوبات أو

فايزر.

كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

منأياً تتناول

التالية:

بإعادته قم تالف ، أو صالحيته انتهت إذا

منه.للتخلص الصيدلي إلى

الدموية واألوعية القلب في مشاكل•

أو الصدر ألم أو القلبية النوبات مثل

الدماغية.السكتة

األنسولين•

الربولعالج يستخدم دواء الثيوفيلين ،•

متأكداً تكن لم إذا طبيبك إلى تحدث

هذا تناول عليك يجب كان إذا مما

الدواء.

أو حامال أو حامال كنت إذا طبيبك أخبر

مرضعة.

لتسييل يستخدم دواء الوارفارين ،•

الدم.

عن الناتجة جسمك في التغيرات آثار

بدون أو مع التدخين ، عن التوقف

Pfizer Varenicline ،  طريقة تغير قد

الحاالت ، بعض في األدوية. هذه عمل

الجرعة.تعديل الضروري من يكون قد

 Pfizer Vareniclineبتناول ينصح ال•تناولهفي تبدأ أن قبل

الرضاعة.أو الحمل أثناء لديك كان أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو قلق أو متدني مزاج مشاعر

فعل ردود أو التفكير في اضطرابات

يتعارض أو يتداخل سلوك أو عاطفية

اليومية.حياتك مع

أن يجب للحمل ، تخططين كنت إذا•

بك الخاص العالج وقت تحديد يتم

أكملتقد تكون بحيث

الحمل.قبل بالطبع

من مزيد والصيدلي طبيبك لدى

توخي يجب التي األدوية حول المعلومات

هذا تناول أثناء تجنبها أو معها الحذر

الدواء.

ارتبط األشخاص ، لبعض بالنسبة

أو العالج مع التدخين ، عن التوقف

فيبالتغيرات بدونه ،

غير المزاجية الحالة أو التفكير أو السلوك

أو أفكار تطوير مثل لهم ، بالنسبة المعتادة

أو الذعر ، أو القلق ، أو انتحارية ، أفعال

أو الهوس ، أو الغضب ، أو العدوانية ،

أو الهلوسة ، أو الطبيعية ، غير األحاسيس

االرتباك.أو العظمة ، جنون

سبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا

تناول في البدء قبل ها   /أخبره

Pfizer Varenicline.

حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر

مواد أو أطعمة أو أدوية أي من

أخرى.أصباغ أو حافظة

اتخاذكيفية
فايزرفارنسلين

أخرىأدوية تناول
التي التعليمات جميع بعناية اتبع

الصيدلي.أو طبيبك لك قدمها
األعراض هذه من األشخاص بعض عانى

 Pfizerتناول في بدأوا عندما

Varenicline ،  عدة بعد آخرون وطورها

 Pfizerإيقاف بعد أو العالج من أسابيع

Varenicline.

كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

آخردواء أي تتناول

ذلك:في بما األدوية ،
المعلومات عن تختلف قد

النشرة.هذه في الواردة

الموصوفةاألدوية جميع•
على الموجودة التعليمات تفهم لم إذا

من المساعدة فاطلب العبوة ،

الصيدلي.أو طبيبك

وأصدقائك عائلتك من يطُلب أن يجب

أو تفكيرك أو سلوكك في تغييرات أي مراقبة

لك ، بالنسبة المعتادة غير المزاجية حالتك

كنتإذا المثال سبيل على

االنتحارية ، األفعال أو األفكار تطوير

الغضب ، العدوان ، الذعر ، القلق ،

الطبيعية ،غير األحاسيس الهوس ،

واالرتباك.والبارانويا الهلوسة

والمكمالت والفيتامينات األدوية جميع•

التي الطبيعية العالجات أو العشبية

من طبية وصفة بدون تشتريها

العالج أو ماركت السوبر أو الصيدلية

الصحية.األطعمة متجر أو الطبيعي

تبدأكيف

التدخين عن لإلقالع طرق ثالث هناك

:Pfizer Vareniclineباستخدام تساعدك التي األخرى األدوية يشمل وهذا

مثل:التدخين عن اإلقالع على
التدخين.عن لإلقالع تاريخاً اختر 1.

 ، )(NRTالنيكوتين ببدائل العالج•

والعلكة الرقع يشمل والذي

اللسان تحت واألقراص والمستحلبات

و  Nicoretteمثل (االستنشاق وأجهزة

Nicabate  وQuitX(

ومخاطر فوائد طبيبك مع ناقش

ما لتقرير  Pfizer Vareniclineتناول

لك.مناسباً ذلك كان إذا

يمكنك التاريخ. هذا بتدوين قم•

علىالتاريخ هذا كتابة

كتذكير.التهيئة حزمة كرتون

أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الطبية الحاالت من أي من عانيت

التالية:

.)زيبانمثل (بوبروبيون•
أسبوع من  Pfizer Vareniclineبأخذ ابدأ•

ً)يوما14 إلى 7 من (أسبوعين إلى

التدخين.عن اإلقالع تاريخ قبل

مع  Pfizer Vareniclineتناول

آخرتدخين

2فارينيكلينفايزر



خالل التدخين في االستمرار يمكنك•

الوقت.هذا

واحداً قرصاً تناول 12: - 5 األسابيع•

الصباح في مجم 1 الفاتح األزرق باللون

المساء.في وواحداً

تأخذهاأن نسيت إذا

الجرعة قبل ساعات 6 من أقل كان إذا

فاتتك التي الجرعة فتجاوز التالية ،

الوقت في التالية الجرعة وتناول

لك.المحدد

التدخين عن اإلقالع محاولة من تأكد•

إذا التدخين. عن اإلقالع تاريخ في

حاولوتنزلق ، تدخن كنت

تكرارا.

واحداً قرصاً تناول 24: - 13 األسابيع•

في مجم 1 الفاتح األزرق باللون

المساء.في وواحداً الصباح
عد ثم تتذكر ، حالما خذها ذلك ، خالف

عادة.تفعل كما دوائك تناول إلى فايزر.فارينيكلين بأخذ ابدأ 2.
تأخذهاكيف

حيث التدخين عن لإلقالع تاريخاً اختر•

و 8 اليوم بين التدخين عن ستتوقف

.Pfizer Vareniclineبدء من 35

كامل كوب مع كاملة األقراص ابتلع

الماء.من
لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

المنسية.الجرعة
تأخذهامتى يمكنك التاريخ. هذا بتدوين قم•

علىالتاريخ هذا كتابة

كتذكير.التهيئة حزمة كرتون

عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا

الصيدلي.أو طبيبك فاسأل فعله ، الوقت نفس في دوائك تناول

يوم.كل تقريباً
تناول تذكر في صعوبة تجد كنت إذا

بعض عن الصيدلي فاسأل الدواء ،

التلميحات.

على ويساعدك تأثير أفضل لهذا سيكون

تناوله.موعد تذكر التدخين عن اإلقالع محاولة من تأكد•

إذا التدخين. عن اإلقالع تاريخ في

حاولوتنزلق ، تدخن كنت

تكرارا.

 Pfizerتتناول كنت إذا يهم ال

Varenicline  الكثير تأخذ كنت إذابعده.أو الطعام قبل)
)زائدةجرعة

فايزر.فارينيكلين بأخذ ابدأ 3.
تناول المفيد من أنه الناس بعض يجد

Pfizer Varenicline  الطعام.مع

اتصل أو الفور على بطبيبك اتصل

على للحصول السموم معلومات بمركز

أو  0800POISON الهاتف (المشورة

قسم إلى اذهب أو  ، )0800764766

أقرب في والطوارئ الحوادث

أي أو أنك تعتقد كنت إذا مستشفى

من الكثير تناولت قد آخر شخص

Pfizer Varenicline . حتى ذلك افعل

أو الراحة عدم عالمات هناك تكن لم لو

التسمم.

تدخنها التي السجائر عدد قلل•

12 الـ األسابيع خالل يوم كل

 Pfizerتناول من األولى

Varenicline.

ذلكيستغرق الوقت من كم

الطريقة هما 2 أو 1 الخياران كان إذا

فتناول التدخين ، عن لإلقالع المختارة

Pfizer Varenicline  أسبوعاً.12 لمدة

من األخير اليوم في التدخين عن توقف•

هو هذا أسبوعاً. 12 تبلغ التي العالج فترة

التدخين.عن اإلقالع تاريخ
 Pfizerبتناول طبيبك ينصحك قد

Varenicline  بعد أخرى أسبوعاً 12 لمدة

فيفرصك من يزيد قد هذا األول. العالج

الطويل.المدى على التوقف

mg  1أقراص تناول في استمر•

Pfizer Varenicline  12 لمدة

مستعجلة.لعناية تحتاج انتأخرى.أسبوعاً

تأخذكم
المختارة الطريقة هو 3 الخيار كان إذا

 Pfizerتناول التدخين ، عن لإلقالع

Varenicline  أسبوعاً.12 لمدة

إلى معك أقراصك خذ

المستشفى. قم ثم مجم 0.5 األبيض بالقرص ابدأ

األزرق القرص حتى الجرعة بزيادة

 Pfizerتناول ذلك بعد عليك يجبمجم.1 الفاتح

Varenicline  إضافياً أسبوعاً 12 لمدة)
.ً)أسبوعا24 إجمالي

جسمك يساعد منخفضة بجرعة البدء

.Pfizer Vareniclineعلى التعود على
فارنسلين تناول أثناء
فايزر

في شديد مرض من تعاني كنت إذا

جرعة طبيبك لك يصف فقد الكلى ،

مختلفة.

خالل التدخين عن تتوقف لم إذا

إذا أو العالج من األولى 12 الـ األسابيع

العالج ، بعد أخرى مرة التدخين بدأت

عن لإلقالع أخرى بمحاولة القيام يمكنك

التدخين.

تاريخ في التدخين عن اإلقالع محاولة من تأكد

التدخين.عن اإلقالع

المعتادة الجرعة تعليمات سرد يتم

أدناه.

أخرى.مرة حاول ودخنت ، انزلقت إذا

واحد قرص تناول 1-3: األيام•

اليوم.في مرة مجم 0.5 أبيض

أخرى ، بمحاولة القيام قبل ذلك ، ومع

فشل أسباب فهم تحاول أن يجب

بحيث التدخين ، عن لإلقالع محاولتك

أفضلفرصة التالية لمحاولتك يكون

النجاح.

تفعلهاأن يجب أشياء

 Pfizer Vareniclineتناول عن توقف

الحظت إذا الفور على طبيبك وأخبر

أصدقاؤك   /عائلتكأو أنت

أو االكتئاب أو العداء أو االنفعاالت

أو التفكير أو السلوك في تغيرات

بالنسبة المعتادة غير المزاجية الحالة

أفعال أو أفكار عليك ظهرت إذا أو لك ،

عدوان،أو ذعر ، أو قلق ، أو انتحارية ،

0.5 أبيض قرص تناول 7: - 4 األيام•

المساء.في وواحد الصباح في مجم

واحداً قرصاً تناول 4: - 2 األسابيع•

الصباح في مجم 1 الفاتح األزرق باللون

المساء.في وواحداً
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غير واألحاسيس والهوس الغضب

أووالبارانويا والهلوسة الطبيعية

ارتباك.

فارينيكلين تناول عن توقفمنهاالحذر توخي يجب أشياء

إذا ...فايزر
تشغيل أو القيادة أثناء حذراً كن

يؤثر كيف تعرف حتى الماكينات

عليك.فايزر فارينيكلين
 Pfizer Vareniclineتناول عن توقف

الحظت إذا الفور على طبيبك وأخبر

االنفعاالت أصدقاؤك   /عائلتكأو أنت

في تغيرات أو االكتئاب أو العداء أو

المزاجية الحالة أو التفكير أو السلوك

إذا أو لك ، بالنسبة المعتادة غير

انتحارية ، أفعال أو أفكار عليك ظهرت

غضب ، عدوان ، أو ذعر ، أو قلق ، أو

طبيعية ، غير أحاسيس هوس ،

أوالعظمة جنون هلوسة ،

ارتباك.

إلى اإلشارات جميع تؤخذ أن يجب

هذه الجد. محمل على العنف أو االنتحار

إلى تحتاج قد خطيرة. جانبية اعراض

المستشفى.أو عاجلة طبية عناية

الدوخة فايزر الفارينكلين يسبب قد

كنت إذا الناس. بعض لدى والنعاس

فال األعراض ، هذه من أي من تعاني

تفعل أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود

خطيراً.يكون أن يمكن آخر شيء أي التغييرات هذه كانت إذا ما المعروف غير من

من ألنه  Pfizer Vareniclineبـ مرتبطة

أن يمكن المزاجية التغيرات أن المعروف

عن التوقف تأثيرات بسبب أيضاً تكون

التدخين.

أثناء الكحول تشرب كنت إذا حذراً كن

الدواء.هذا تناول

الشعور زيادة عن تقارير هناك كانت

. Pfizer Vareniclineتناول أثناء بالسكر

 Pfizerتناول أثناء الكحول شرب

Varenicline  خطر من أيضاً يزيد قد

إصابتك

أو تفكيرك أو سلوكك في تغيرات تجربة

بالنسبة المعتادة غير المزاجية حالتك

انتحارية ، أفعال أو أفكار تطوير مثل لك ،

أو العدوانية ، أو الذعر ، أو القلق ، أو

غير األحاسيس أو الهوس ، أو الغضب ،

أو البارانويا ، أو الهلوسة ، أو الطبيعية ،

االرتباك.

القلب في مشاكل من تعاني كنت إذا

في طبيبك أخبر الدموية ، األوعية أو

أي الحظت إذا ممكن وقت أقرب

تناول أثناء األعراض في تغييرات

Pfizer Varenicline.

في تغيرات األشخاص بعض لدى حدث

غير المزاجية الحالة أو التفكير أو السلوك

تناول في بدأوا عندما لهم بالنسبة معتادة

Pfizer Varenicline . هذه تشمل قد

القلق ، االنتحارية ، األفعال أو األفكار

الهوس ، الغضب ، العدوانية ، الذعر ،

الطبيعية ،غير األحاسيس

واالرتباك.والبارانويا الهلوسة

الدم ضغط بفحص طبيبك يقوم قد

وقت من الدم في الجلوكوز ومستويات

جانبية آثار أي ظهور عدم من للتأكد آلخر

األشخاص لدى األعراض هذه حدثتفيها.مرغوب غير

نفسية مشاكل من يعانون الذين

ليس الذين األشخاص وكذلك سابقة ،

سابق.تاريخ لديهم
مواعيد بجميع االحتفاظ المهم من

تقدمك.من التحقق يمكن حتى طبيبك

إذا ...طبيبك أخبر
أي في البدء وشك على كنت إذا

والصيدلي طبيبك ذكر جديد ، دواء

.Pfizer Vareniclineتتناول بأنك

كان إذا الصيدلي أو طبيبك أخبرجانبيةآثار

أثناء  )بالغثيانتشعر (غثيان لديك

وهذا  Pfizer Vareniclineتناول

يقلقك.

أقرب في الصيدلي أو طبيبك أخبر

تشعر ال كنت إذا ممكن وقت

 Pfizerتناولك أثناء بتحسن

Varenicline.

وصيادلة أسنان وأطباء أطباء أي أخبر

من أشخاص 10 كل من 3 حوالي يعانيالدواء.هذا تتناول أنك يعالجونك

األول. األسبوع في يبدأ ما وعادة الغثيان ،

من يعانون الذين األشخاص معظم يستطيع

يجد الدواء. تناول في االستمرار الغثيان

 Pfizerتناول المفيد من أنه الناس بعض

Varenicline  الطعام.مع

يمكن عالج بدون أو مع التدخين عن اإلقالع

األسبابمن العديد يسبب أن

التغيرات هذه تشمل أن يمكن أعراض.

التركيز ، وصعوبة واألرق ، المزاجية ،

وزيادة القلب ، ضربات معدل وانخفاض

الدواء هذا يساعد الوزن. زيادة أو الشهية

عن اإلقالع على األشخاص من الكثير

جانبية آثار له يكون قد ولكن التدخين ،

األشخاص. بعض لدى فيها مرغوب غير

جانبية. آثار األدوية لجميع يكون أن يمكن

أصبت إذا طبية رعاية إلى تحتاج قد

الجانبية.اآلثار ببعض

أخبر جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

تتناول أنك التخدير طبيب أو الجراح

الدواء.هذا

األخرى األدوية على يؤثر قد

الجراحة.أثناء المستخدمة
للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل

يلي مما أياً الحظت إذا المشورة على

قلقك:يثيرون وهم هذا تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا

األمعاءأو المعدة في مشاكل•الفور.على طبيبك أخبر الدواء ،

إمساك-

إسهال-

باالنتفاخالشعور-

الهضمعسر-

ريح-

والقيءالغثيان-

المعدةفي انزعاج-

االسنانوجع الفم ، جفاف•

الراسصداع•

فعلهاعليك يجب ال أشياء

لعالج  Pfizer Vareniclineتأخذ ال

يخبرك لم ما أخرى شكاوى أي

بذلك.طبيبك
الجانبية األعراض قوائم من تنزعج ال

التالية.
آخر ، شخص ألي دوائك تعطي ال

عن اإلقالع أيضاً يحاول كان لو حتى

التدخين.

منها.أي تواجه ال قد

اإلجابة الصيدلي أو طبيبك من اطلب

لديك.تكون قد أسئلة أي على
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دوخة•

النوممشاكل•

النومصعوبة-

النعاس-

طبيعيةغير أحالم-

والتعببالتعب الشعور•

البردوأعراض عالمات•

الوزنوزيادة الشهية في تغير•

الذوقفي تغيرات•

المفاصل.أو العضالت آالم•

 Pfizer Vareniclineبتخزين تقم البتوعكعموماً والشعور العضالت

فيآخر دواء أي أو

الحوض.من بالقرب أو الحمام التنفسفي مشاكل•

أزيز-

التنفسفي صعوبة-

التنفسفي ضيق-

في أو النافذة عتبة على تتركه ال

السيارة.

بعض تدمر أن يمكن والرطوبة الحرارة

األدوية.

أو الفم أو الشفتين أو الوجه انتفاخ•

القدمينأو اليدين أو الحلق أو اللسان
األطفال يستطيع ال حيث بها احتفظ

إليها.الوصول

في تورم عن األشخاص بعض أبلغ

تناول بعد والجسم الوجه من أجزاء

فايزر.فارينيكلين

ارتفاعها يقل ال التي المقفلة الخزانة تعتبر

مكاناً األرض سطح عن ونصف متر عن

األدوية.لتخزين جيداً

شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار هي هذه

إلى ينتشر قد والذي الصدر ، في ألم•خفيفة.تكون ما عادة فايزر. لفارينكلين

في ضعف أو وخدر والكتفين ، الرقبة

ودوخة وصداع ، الساقين ، أو الذراعين

و

في صعوبة بصري ، اضطراب ارتباك ،

فقدان أو الكالم في تداخل البلع ،

انهيارالكالم ،

ازالة

إلى فيها المرغوب غير األدوية أعد

منها.اآلمن للتخلص الصيدلية وقت أقرب في طبيبك أخبر

تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك قدإذا ...ممكن

انتهاء تاريخ يكون قد أو الدواء هذا

انقضى.قد الصالحية
إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر

يلي:مما أياً الحظت
سريعةأو طبيعية غير قلب ضربات•

القيء.في دم•

تشنجاتأو نوبات أو ارتجاف•

عينيكفي ألم أو الرؤية في مشاكل•

خطيرة جانبية آثاراً القائمة هذه تتضمن

أو عاجلة طبية عناية إلى تحتاج قد جداً.

الجانبية اآلثار تكون ما نادراً المستشفى.

جداً.الخطيرة

المنتجوصف

البرازفي أحمر دم•

المعدةفي آالم•
عليهيبدو ما

الفم جفاف الشديد ، العطش•

من كبيرة كميات خروج والجلد ،

البول.

نقاط 2 في  Pfizer Vareniclineيتوفر

قوة:
الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بتوعك.تشعر يجعلك آخر شيء أي
 mg  0.5Pfizer Vareniclineأقراص•

بالفيلم ، مغلفة بيضاء ، أقراص هي

عالمة عليها معدلة كبسولة شكل على

"Pfizer"  0.5 "و جانب من"CHX  من

اآلخر.الجانب

خطيرة جانبية آثاراً القائمة هذه تتضمن

طبية.عناية تتطلب قد
أعاله مذكورة غير أخرى جانبية آثار تحدث قد

على العثور يمكن األشخاص. بعض لدى

سبيل على (الجانبية اآلثار هذه بعض

أو الدم ضغط في التغيرات المثال ،

يقوم عندما فقط  )الدمفي السكر مستويات

تقدمك.من للتحقق فحوصات بإجراء طبيبك

إذا ...المستشفى إلى اذهب

هي  mg  1Pfizer Vareniclineأقراص•

بالفيلم ،مغلفة فاتحة ، زرقاء أقراص

عالمة عليها معدلة كبسولة أقراص

"Pfizer"  1.0 "و جهة من"CHX  من

أخرى.جهة

إلى اذهب أو الفور على طبيبك أخبر

أقرب في والطوارئ الحوادث قسم

 Pfizerتناول عن وتوقف مستشفى

Varenicline  يلي:مما أياً واجهت إذا

النفسإيذاء أفكار أو النفس إيذاء•
الكالمبعد

فايزرفارنسلين

المتاحةالحزم

متوفرة:التالية الحزم
الحالة أو التفكير أو السلوك في التغييرات•

سبيل على لك ، بالنسبة المعتادة غير المزاجية

انتحاريةميول لديك ظهرت إذا المثال ،

ذعر ، قلق ، أفعال ، أو أفكار

أحاسيس هوس ، غضب ، عدوانية ،

طبيعية ،غير

واالرتباكوالبارانويا الهلوسة

11 على تحتوي العالج بدء عبوة•

ملغ 1x 42 و ملغ 0.5 مضغوطة تخزين

يحين حتى العبوة في بأقراصك احتفظ

1  ×56 على تحتوي استمرار حزمة•تناولها.وقت

للمتابعةأقراص ملغ

معاملة.او عالج

ال فقد العبوة ، من األقراص بإخراج قمت إذا

جيد.بشكل حفظها يتم

وجاف بارد مكان في بأقراصك احتفظ

درجة 30 من أقل الحرارة درجة تظل حيث

مئوية.

حاكة انتفاخات أو جلدي طفح•

الجلدعلى مفاجئة شديدة

مكونات

نشطةمكونات

الجلد على شديدة مؤلمة حمراء بثور•

وآالموحمى قشعريرة مع
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 mg  0.5Pfizerأقراص تحتوي

Varenicline  مجم 0.5 يعادل ما على

الفارينيكلين.من

 mg  1Pfizerأقراص تحتوي

Varenicline  ملغ 1 يعادل ما على

الفارينيكلين.من

فعالةغير مكونات

 Pfizerمن قرص كل يحتوي

Varenicline  المكونات على

التالية:الخاملة

الجريزوفولفين- السليلوز•

الكالسيومهيدروجين فوسفات•

Croscarmelloseالصوديوم•

الالمائيةالغروية السيليكا•

المغنيسيومستيرات•

•Clear. Opadry مجم0.5 قرص  )و

White ) Opadry( ،  مجم1 قرصBlue ) 

Opadry

Pfizer Vareniclineالغلوتين من .خالي

المورد

المحدودة نيوزيلندا فايزر شركة

3998ص.ب

نيوزيلندا.أوكالند،

0800736363.المجاني: الرقم
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