
VARENİKLİN PFIZER(var-ren-ee-cline fi-zer) 
vareniklin tartarat

Bu broşürde neler var? Bırakma tarihinizden sonra sigara 
içmeniz tavsiye edilmese de, tedavi 
sırasında sigara kullanırsanız, 
Varenicline Pfizer sigaradan aldığınız 
zevki azaltacaktır.

durmaya karar vermek
sigara içmek

Bu broşür, Varenicline Pfizer 
hakkında sık sorulan bazı soruları 
yanıtlamaktadır. Mevcut bilgilerin 
tümünü içermiyor. Doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşmanın yerini 
tutmaz.

Varenicline Pfizer, sigarayı bırakmanıza 

yardımcı olur. İhtiyacınız olan diğer şeyler 

şunlardır:
Vareniklin Pfizer nasıl
İşler • irade

• bırakma planı
Tüm ilaçların riskleri ve faydaları 
vardır. Doktorunuz, Varenicline 
Pfizer almanızın risklerini, size 
sağlayacağı beklenen yararlarla 
karşılaştırdı.

Varenicline Pfizer, vareniklin etken 
maddesini içerir ve nikotinin 
vücudunuzdaki etkilerini bloke ederek 
çalışır. Beyinde nikotin için reseptörler 
vardır. Sigara dumanı solunduğunda 
nikotin bu reseptörlere bağlanır. Bu, 
dopamin adı verilen bir kimyasalın 
salınması için beynin farklı bir 
bölümüne bir mesaj gönderir. 
Dopamin sadece kısa süreli bir zevk 
hissi verir. Vücut bu duyguyu 
tekrarlamak ister ve bu duyguyu 
tutma ihtiyacını pekiştirir.
sigara içmek. Varenicline Pfizer'in bu 
reseptörleri aktive ederek ve nikotinin 
bunlara yapışmasını engelleyerek 
çalıştığına inanılmaktadır. Varenicline 
Pfizer nikotin içermez ve bağımlılık 
yapmaz.

• ailenizden ve arkadaşlarınızdan 
destek

• danışmanlık, tavsiye veya ek 
destek

Bu ilacı almakla ilgili herhangi bir 
endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

• davranışınızdaki değişiklikler, böylece 

sigara içme olasılığınız olan 

durumlardan kaçınırsınız.

Bu broşürü ilaç ile beraber saklayın. 

Tekrar okumanız gerekebilir.

Çoğu insan destek almadan sigarayı 
bırakamaz. Doktorunuz ve eczacınız 
ilacı bırakmanıza yardımcı olacak 
tavsiyeler, destek ve bilgi kaynakları 
verebilir.
sigara içmek. 0800 778 778 numaralı telefonu 

arayarak veya www.quit.org.nz adresinden çevrimiçi 

olarak Quitline'dan ücretsiz tavsiye ve destek 

alabilirsiniz.

ne varencilin
Pfizer için kullanılır

Varenicline Pfizer yetişkinlerin sigarayı 

bırakmalarına yardımcı olan bir ilaçtır. 

Sigarayı bırakırken meydana gelebilecek 

aşerme ve yoksunluk belirtilerini azaltmaya 

yardımcı olabilir.
Bu ilacın size neden reçete edildiğine 
dair herhangi bir sorunuz varsa 
doktorunuza sorunuz.

almadan önce
Varencilin Pfizer

Sigarayı bırakan kişiler genellikle 
nikotin yoksunluğundan etkilenir. 
Nikotin yoksunluğunun belirtileri 
arasında tütün arzusu, sinirlilik, hayal 
kırıklığı, kızgınlık, uyku sorunları, 
depresif ruh hali, endişeli hissetme, 
zorluk sayılabilir.
konsantrasyon, huzursuzluk, kalp 
hızında azalma, iştah artışı veya kilo 
alımı. Nikotin yoksunluğu 
semptomlarından herkes 
etkilenmez.

Doktorunuz başka bir nedenle 
reçete etmiş olabilir. Ne zaman almamalısın

Varenicline Pfizer sadece doktor 
reçetesi ile mevcuttur.

Aşağıdakilere karşı alerjiniz varsa 

Varenicline Pfizer'i kullanmayınız:

• vareniklin tartarat içeren 
herhangi bir ilaçÇocuklarda kullanım

Mevcut bilgiler, bu ilacın 18 yaşın 
altındaki çocuklarda kullanımını 
desteklememektedir.

• Bu broşürün sonunda listelenen 

bileşenlerden herhangi biri.

Alerjik reaksiyon belirtilerinden 
bazıları şunları içerebilir:
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• nefes darlığı, hırıltı veya 
nefes almada zorluk

• depresyon gibi zihinsel 
sağlık koşulları, düşünceler
intihar veya kendine zarar verme

bırakma tedavileri 
önerilmemektedir.

• yüzün, dudakların, dilin veya 
vücudun diğer kısımlarının şişmesi

Varenicline Pfizer'i sigarayı 
bırakmak için diğer ilaçlarla 
birlikte almanın güvenliği ve 
faydaları araştırılmamıştır.

• böbrek sorunları

• ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen. • tekrarlayan nöbetler veya 

kasılmalar (epilepsi)Varenicline Pfizer'i paket üzerinde yazılı 

olan son kullanma tarihinden sonra veya 

paket yırtılmış veya kurcalanma belirtileri 

gösteriyorsa almayınız.

Bazı kişiler Varenicline Pfizer 
alırken konvülsiyon veya 
nöbet bildirmiştir.

kullanıyorsanız, doktorunuza 
veya eczacınıza söyleyiniz.
Takip etmek:

Son kullanma tarihi geçmişse veya hasar 

görmüşse, atılması için eczacınıza iade edin.

• kalp krizi, göğüs ağrısı veya 
felç gibi kalp ve kan damarı 
sorunları.

• insülin

• astım tedavisinde kullanılan bir ilaç 
olan teofilinBu ilacı almanız gerekip 

gerekmediğinden emin değilseniz 
doktorunuzla konuşun.

Hamileyseniz, hamileyseniz veya 
emziriyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz.

• Varfarin, kanı inceltmek için kullanılan 
bir ilaç.

Varenicline Pfizer ile veya Varenicline 
Pfizer olmadan sigarayı bırakmanın 
vücudunuzda yarattığı değişikliklerin 
etkileri bu ilaçların çalışma şeklini 
değiştirebilir. Bazı durumlarda, doz 
ayarlaması gerekli olabilir.

Onu almaya başlamadan önce • Varenicline Pfizer'i hamileyken 
veya emzirirken kullanmanız 
önerilmez.

Düşük ruh hali, kaygı, düşünce 
bozuklukları, duygusal tepkiler ya 
da günlük yaşamınızı etkileyen ya 
da engelleyen davranışlar oldu mu 
ya da olduysa doktorunuza 
söyleyiniz.

• Hamile kalmayı planlıyorsanız, 
tedaviniz, tedavinizi tamamlamış 
olmanıza göre ayarlanmalıdır.
Tabii hamile kalmadan önce.

Doktorunuz ve eczacınız, bu ilacı 
kullanırken dikkatli olunması veya 
kaçınılması gereken ilaçlar hakkında daha 
fazla bilgiye sahiptir.

Bazı insanlar için tedavi olsun ya 
da olmasın sigarayı bırakmak,

onlar için tipik olmayan davranış, düşünce 
veya ruh hali, örneğin intihar düşünceleri 
veya eylemleri geliştirme, kaygı, panik, 
saldırganlık, öfke, mani, anormal 
duyumlar, halüsinasyonlar, paranoya veya 
kafa karışıklığı.

Yukarıdakilerden herhangi birini 

doktorunuza söylemediyseniz, Varenicline 

Pfizer kullanmaya başlamadan önce bunu 

ona söyleyin.

Başka ilaçlara, gıdalara, koruyucu 

maddelere veya boyalara karşı alerjiniz 

varsa doktorunuza söyleyiniz.

Nasıl alınır
Varencilin Pfizer

Diğer ilaçları almak Doktorunuz veya eczacınız tarafından 

size verilen tüm talimatları dikkatle 

izleyin.
Bazı kişilerde bu semptomlar Varenicline 
Pfizer almaya başladıklarında görüldü ve 
diğerleri birkaç haftalık tedaviden sonra 
veya Varenicline Pfizer'i bıraktıktan sonra 
gelişti.

Başka bir ilaç alıyorsanız doktorunuza 

veya eczacınıza söyleyiniz.

ilaçlar dahil:
Bu broşürdeki bilgilerden 
farklı olabilirler.

• tüm reçeteli ilaçlar Paket üzerindeki talimatları 
anlamadıysanız, yardım için 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ailenizden ve arkadaşlarınızdan 
davranış, düşünce veya ruh halinizde 
sizin için tipik olmayan değişiklikleri 
izlemeleri istenmelidir, örn.
intihar düşünceleri veya eylemleri, kaygı, 
panik, saldırganlık, öfke, mani, anormal 
duyumlar geliştirmek,
halüsinasyonlar, paranoya veya kafa karışıklığı.

• eczane, süpermarket, naturopath 
veya sağlıklı gıda mağazasından 
reçetesiz satın aldığınız tüm ilaçlar, 
vitaminler, bitkisel takviyeler veya 
doğal tedaviler.

nasıl başlamalı

Varenicline Pfizer ile sigarayı 
bırakmanın 3 yolu vardır:Bu, sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak 

diğer ilaçları içerir, örneğin:
1. Sigarayı bırakacağınız bir 

tarih seçin.• Yamalar, sakız, pastiller, dil altı 
tabletleri ve inhalerleri 
(Nicorette, Nicabate, QuitX gibi) 
içeren nikotin replasman 
tedavisi (NRT)

Sizin için doğru olup olmadığına karar 

vermek için Varenicline Pfizer almanın 

yararlarını ve risklerini doktorunuzla 

tartışın.

• Bu tarihi not edin. üzerine 
bu tarihi yazabilirsiniz.
Bir hatırlatma olarak Başlatma 
Paketi kartonu.

Aşağıdaki tıbbi durumlardan 

herhangi birine sahipseniz veya 

olduysa doktorunuza söyleyin:

• bupropion (örn. Zyban).
• Varenicline Pfizer'i 1 ila 2 hafta (7 

ila 14 gün) almaya başlayın
bırakma tarihinizden önce.

Varenicline Pfizer'i diğer 
sigaralarla birlikte kullanmak
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• Bu süre zarfında sigara içmeye devam 

edebilirsiniz.

• 5 - 12. Haftalar: Sabah ve 
akşam birer açık mavi 1 mg 
tablet alın.

almayı unutursan
Bir sonraki dozunuza 6 saatten az bir 
süre kalmışsa, unuttuğunuz dozu 
atlayın ve bir sonraki dozunuzu tam 
zamanında alın.

• Bırakma tarihinizde sigarayı bırakmaya 

çalıştığınızdan emin olun. Eğer ayağın 

kalkar ve sigara içersen, dene

Yeniden.

• 13-24. Haftalar: Sabah ve 
akşam birer açık mavi 1 mg 
tablet alın.

Aksi takdirde, hatırlar hatırlamaz 
ilacınızı alınız ve ardından ilacınızı 
normal şekilde almaya devam 
ediniz.

2. Varenicline Pfizer almaya başlayın.
nasıl alınır

• Varenicline Pfizer'e 
başlamanızın 8. ve 35. günleri 
arasında sigarayı bırakacağınız 
bir tarih seçin.

Tabletleri bir bardak dolusu su ile 
bütün olarak yutunuz. Unuttuğunuz dozu telafi 

etmek için çift doz almayınız.
ne zaman almalı• Bu tarihi not edin. üzerine 

bu tarihi yazabilirsiniz.
Bir hatırlatma olarak Başlatma 
Paketi kartonu.

Ne yapacağınızdan emin değilseniz, 

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.İlacınızı her gün yaklaşık aynı 
saatte alınız.

İlacınızı almayı hatırlamakta 
güçlük çekiyorsanız, bazı ipuçları 
için eczacınıza danışınız.

Bu en iyi etkiye sahip olacak ve ne zaman 

alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.• Bırakma tarihinizde sigarayı bırakmaya 

çalıştığınızdan emin olun. Eğer ayağın 

kalkar ve sigara içersen, dene

Yeniden.

Varenicline Pfizer'i yemekten 
önce veya sonra almanız fark 
etmez.

Çok fazla alırsanız 
(doz aşımı)

3. Varenicline Pfizer almaya başlayın. Bazı insanlar Varenicline Pfizer'i yemekle 

birlikte almayı yararlı bulmaktadır.
Tavsiye için hemen doktorunuzu arayın 
veya Zehir Danışma Merkezine 
başvurun (telefon 0800 ZEHİR veya 0800 
764 766) veya sizin veya başka birinin 
çok fazla Varenicline Pfizer almış 
olabileceğini düşünüyorsanız, en yakın 
hastanedeki Kaza ve Acil Durum 
bölümüne gidin. Herhangi bir 
rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi 
olmasa bile bunu yapın.

• Varenicline Pfizer'i aldıktan 
sonraki ilk 12 hafta boyunca 
her gün içtiğiniz sigara 
sayısını azaltın.

ne kadar sürer
Seçenek 1 veya 2 sigarayı bırakmak 
için seçilmişse, Varenicline Pfizer'i 12 
hafta boyunca alın.

• 12 haftalık tedavi süresinin son 
gününde sigarayı bırakın. Bu 
senin bırakma tarihin. Doktorunuz, ilk tedavinizden 

sonra 12 hafta daha Varenicline 
Pfizer almanızı önerebilir. Bu 
şansınızı artırabilir
uzun vadede durdurmak.

• 12 hafta daha Varenicline 
Pfizer 1 mg tablet almaya 
devam edin. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız 

olabilir.

ne kadar alınır
Seçenek 3 sigarayı bırakma 
yöntemiyse, Varenicline Pfizer'i 12 
hafta boyunca alın.

Hastaneye giderken tabletlerinizi 

yanınıza alınız.Beyaz 0,5 mg tablet ile başlayın 
ve ardından dozu açık mavi 1 mg 
tablete kadar artırın. Ardından Varenicline Pfizer'i 12 

hafta daha (toplamda 24 hafta) 
almalısınız.

Düşük dozla başlamak vücudunuzun 

Varenicline Pfizer'e alışmasına yardımcı olur.
Varenciline Pfizer 
kullanırken

Şiddetli böbrek hastalığınız varsa, 
doktorunuz farklı bir doz reçete 
edebilir.

Tedavinin ilk 12 haftasında sigarayı 
bırakmazsanız veya tedaviden sonra 
tekrar sigara içmeye başlarsanız, 
sigarayı bırakmak için başka bir 
girişimde bulunabilirsiniz.

Bırakma tarihinizde sigarayı bırakmaya 

çalıştığınızdan emin olun.

Genel dozaj talimatları aşağıda 
listelenmiştir.

Ayağa kalkar ve sigara içerseniz, tekrar deneyin.

• 1 - 3: Günler: Günde bir kez bir 
beyaz 0,5 mg tablet alın.

Bununla birlikte, başka bir girişimde bulunmadan 

önce, sigarayı bırakma girişiminizin neden 

başarısız olduğunu anlamaya çalışmalısınız, 

böylece bir sonraki girişiminizde daha iyi bir şans 

elde edebilirsiniz.

başarı.

yapmanız gerekenler

Siz veya aileniz/arkadaşlarınız 
ajitasyon, düşmanlık, 
depresyon veya davranış, 
düşünce veya ruh halinizde size 
özgü olmayan değişiklikler fark 
ederseniz veya intihar 
düşünceleri veya eylemleri, 
kaygı, panik, saldırganlık

• 4-7. Günler: Sabahları birer beyaz 
0,5 mg tablet ve akşamları birer 
tablet alın.

• 2-4. Haftalar: Sabah ve akşam 
birer açık mavi 1 mg tablet 
alın.
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öfke, mani, anormal duyumlar, 
halüsinasyonlar, paranoya veya
bilinç bulanıklığı, konfüzyon.

Dikkat edilmesi gerekenler Aşağıdaki durumlarda Varenicline Pfizer 

almayı bırakın...
Varenicline Pfizer'in sizi nasıl 

etkilediğini anlayana kadar araç veya 

makine kullanırken dikkatli olun.
Siz veya aileniz/arkadaşlarınız 
ajitasyon, düşmanlık, 
depresyon veya davranış, 
düşünce veya ruh halinizde size 
özgü olmayan değişiklikler fark 
ederseniz veya intihar 
düşünceleri veya eylemleri, 
kaygı, panik, saldırganlık, öfke, 
mani, anormal duyumlar, 
halüsinasyonlar, paranoya veya
bilinç bulanıklığı, konfüzyon.

Tüm intihar veya şiddet sözleri 
ciddiye alınmalıdır. Bunlar çok 
ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi 
müdahaleye veya hastaneye 
gerekebilir.

Varenicline Pfizer bazı kişilerde baş 
dönmesi ve uyku hali yapabilir. Bu 
belirtilerden herhangi birine sahipseniz, 
araba sürmeyin, makine kullanmayın 
veya tehlikeli olabilecek başka şeyler 
yapmayın.

Duygudurum değişikliklerinin sigarayı 

bırakmanın etkilerinden de 

kaynaklanabileceği bilindiğinden, bu 

değişikliklerin Varenicline Pfizer ile ilişkili olup 

olmadığı bilinmemektedir.

Bu ilacı alırken alkol alıyorsanız 
dikkatli olun.

Varenicline Pfizer kullanırken 
sarhoş olma hissinin arttığına 
dair raporlar var. Varenicline 
Pfizer kullanırken alkol almak da 
riskinizi artırabilir.
davranışınızda, düşüncenizde veya ruh 
halinizde sizin için tipik olmayan 
değişiklikler yaşamak, örneğin intihar 
düşünceleri veya eylemleri geliştirmek, 
kaygı, panik, saldırganlık, öfke, mani, 
anormal duyumlar, halüsinasyonlar, 
paranoya veya kafa karışıklığı.

Mevcut kalp veya kan damarı sorunlarınız 

varsa, Varenicline Pfizer kullanırken 

semptomlarda herhangi bir değişiklik fark 

ederseniz, mümkün olan en kısa sürede 

doktorunuza söyleyiniz.

Varenicline Pfizer almaya 
başladıklarında bazı kişilerde davranış, 
düşünce veya ruh halinde tipik olmayan 
değişiklikler olmuştur. Bunlar arasında 
intihar düşünceleri veya eylemleri, 
kaygı, panik, saldırganlık, öfke, mani, 
anormal duyumlar,
halüsinasyonlar, paranoya veya kafa karışıklığı.

Doktorunuz, istenmeyen yan etkiler 
geliştirmediğinizden emin olmak 
için zaman zaman kan basıncınızı ve 
kan şekeri seviyenizi kontrol 
edebilir.

Bu semptomlar, daha önce zihinsel 
sağlık sorunları olan kişilerde ve ayrıca 
daha önce geçmişi olmayan kişilerde 
ortaya çıkmıştır.

İlerlemenizin kontrol edilebilmesi 
için doktorunuzun tüm 
randevularını almanız önemlidir.

Eğer doktorunuza söyleyin...
Herhangi bir yeni ilaca başlamak 
üzereyseniz, doktorunuza ve 
eczacınıza Varenicline Pfizer 
kullandığınızı hatırlatın.

Yan etkiler Varenicline Pfizer kullanırken mide 

bulantınız (hastalık hissi) olursa ve bu sizi 

endişelendiriyorsa doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz.

Varenicline Pfizer kullanırken kendinizi 

iyi hissetmiyorsanız, mümkün olan en 

kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza 

söyleyiniz.

Sizi tedavi eden diğer doktorlara, 
diş hekimlerine ve eczacılara bu 
ilacı aldığınızı söyleyin.

Her 10 kişiden 3'ü, genellikle ilk 
haftadan başlayarak mide bulantısı 
yaşar. Bulantısı olan çoğu insan ilacı 
almaya devam edebilir. Bazı insanlar 
Varenicline Pfizer'i yemekle birlikte 
almayı yararlı bulmaktadır.

Tedavi olsun ya da olmasın sigarayı bırakmak 

çeşitli hastalıklara neden olabilir.

semptomlar. Bunlar, ruh hali 
değişiklikleri, uykusuzluk, 
konsantrasyon güçlüğü, kalp hızında 
azalma, iştah artışı veya kilo alımını 
içerebilir. Bu ilaç birçok kişinin sigarayı 
bırakmasına yardımcı olur, ancak bazı 
kişilerde istenmeyen yan etkileri olabilir. 
Tüm ilaçların yan etkileri olabilir. Yan 
etkilerden bazılarını alırsanız tıbbi 
yardıma ihtiyacınız olabilir.

Ameliyat olacaksanız, cerrah 
veya anesteziste bu ilacı 
aldığınızı söyleyin.

Ameliyat sırasında kullanılan diğer 
ilaçları etkileyebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 

ederseniz ve bunlar sizi endişelendiriyorsa 

doktorunuza veya eczacınıza danışınız:Bu ilacı kullanırken hamile 
kalırsanız derhal 
doktorunuza söyleyiniz. • mide veya bağırsak sorunları

- kabızlık

- ishal

- şişkin hissetmek

- hazımsızlık

- rüzgâr

- bulantı kusma

- mide rahatsızlığı

• ağız kuruluğu, diş ağrısı

• baş ağrısı

yapmaman gereken şeyler

Doktorunuz size söylemediği sürece, 

Varenicline Pfizer'i başka herhangi bir 

şikayeti tedavi etmek için kullanmayınız.
Aşağıdaki yan etki listeleri sizi 
endişelendirmesin.

Sigarayı bırakmaya çalışıyor 
olsalar bile ilacınızı başka 
birine vermeyin.

Bunların hiçbirini deneyimlemeyebilirsiniz.

Doktorunuza veya eczacınıza 

sorabileceğiniz tüm soruları 

yanıtlamasını isteyin.
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• baş dönmesi

• uyku sorunları

- uyku zorluğu

- uyku hali

- anormal rüyalar

• yorgun hissetmek, yorgunluk

• soğuk algınlığı belirtileri ve semptomları

• iştah değişikliği, kilo alımı

• tat değişiklikleri

• kas veya eklem ağrısı.

kaslar ve genel olarak iyi 
hissetmeme

Varenicline Pfizer veya başka 
herhangi bir ilacı
banyo veya lavabonun yanında.• Solunum Problemleri

- hırıltı

- nefes almada zorluk

- nefes darlığı

Pencere pervazına veya arabada 
bırakmayın.

Sıcak ve nem bazı ilaçları yok 
edebilir.

• yüzün, dudakların, ağzın, dilin, boğazın, 

ellerin veya ayakların şişmesi
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde 

saklayın.
Bazı insanlar Varenicline Pfizer'i aldıktan 

sonra yüzlerinin ve vücutlarının bazı 

kısımlarının şiştiğini bildirmiştir.

Yerden en az bir buçuk metre 
yükseklikte kilitli bir dolap, ilaçları 
saklamak için iyi bir yerdir.

Bunlar Varenicline Pfizer'in daha 
yaygın yan etkileridir. Genellikle 
hafiftirler.

• boyun ve omuzlara yayılabilen 
göğüs ağrısı, kollarda veya 
bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük, 
baş ağrısı, baş dönmesi ve
konfüzyon, görme bozukluğu, yutma 
güçlüğü, geveleyerek konuşma veya 
konuşma kaybı, çökme

İmha etmek

İstenmeyen ilaçlarınızı güvenli bir şekilde 

atılması için eczanenize iade edin.Mümkün olan en kısa sürede 

doktorunuza söyleyiniz... Doktorunuz size bu ilacı almayı 
bırakmanızı söyleyebilir veya son 
kullanma tarihi geçmiş olabilir.Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, 

mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

• anormal veya hızlı kalp atışı

• kusmukta kan.
• titreme, nöbetler veya kasılmalar

• vizyonunuzla ilgili sorunlar veya 
gözlerinizdeki ağrı Bu liste çok ciddi yan etkiler 

içermektedir. Acil tıbbi müdahaleye 
veya hastaneye gerekebilir. Çok 
ciddi yan etkiler nadirdir.

Ürün Açıklaması
• dışkıda kırmızı kan

• karın ağrısı Ne gibi görünüyor

• aşırı susama, ağız ve cilt 
kuruluğu, çok miktarda 
idrar yapma.

Varenicline Pfizer 2 farklı güçte 
mevcuttur:Kendinizi iyi hissetmenize neden olan başka 

bir şey fark ederseniz doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz. • Varenicline Pfizer 0,5 mg tabletler, 
beyaz, film kaplı, bir tarafında 
"Pfizer" ve diğer tarafında "CHX 
0,5" yazılı modifiye kapsül şeklinde 
tabletlerdir.

Bu liste, tıbbi müdahale gerektirebilecek 
ciddi yan etkileri içermektedir.

Bazı kişilerde yukarıda listelenmeyen diğer 
yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan 
etkilerden bazıları (örneğin, kan basıncı 
veya kan şekeri seviyelerindeki 
değişiklikler) ancak doktorunuz 
ilerlemenizi kontrol etmek için testler 
yaptığında bulunabilir.

Hastaneye git eğer...
• Varenicline Pfizer 1 mg tabletler 

açık mavi, film kaplıdır,
bir tarafında "Pfizer" ve diğer 
tarafında "CHX 1.0" yazan modifiye 
kapsül şeklinde tabletler.

Aşağıdakilerden herhangi birini 

yaşarsanız, hemen doktorunuza bildirin 

veya size en yakın hastanenin Kaza ve Acil 

Durum bölümüne gidin ve Varenicline 

Pfizer'i kullanmayı bırakın:

• kendine zarar verme veya kendine zarar verme 

düşünceleri
Aldıktan sonra
Varencilin Pfizer

Mevcut Paketler

Aşağıdaki paketler mevcuttur:
• Sizin için tipik olmayan davranış, düşünce 

veya ruh halindeki değişiklikler, örneğin 

intihara meyilliyseniz

düşünceler veya eylemler, kaygı, 
panik, saldırganlık, öfke, mani, 
anormal duyumlar,
halüsinasyonlar, paranoya veya 

kafa karışıklığı

• Tedaviye başlamak için başlangıç   
paketi, 11 x 0,5 mg tablet ve 42 x 1 
mg tablet içerir

Depolamak

Tabletlerinizi alma zamanı gelene 
kadar paketinde saklayın. • Devam etmek için 56 x 1 mg 

tablet içeren devam paketi
tedavi.

Tabletleri paketinden çıkarırsanız, 
iyi durmayabilirler.

Tabletlerinizi sıcaklığın 30°C'nin 
altında kaldığı serin ve kuru bir 
yerde saklayın.

• ciltte döküntü veya ani 
şiddetli kaşıntılı şişlikler

İçindekiler
Aktif içerik

• ciltte titreme, ateş, ağrılı şiddetli 
ağrılı kırmızı kabarcıklar
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Varenicline Pfizer 0,5 mg 
tabletler, 0,5 mg vareniklin 
eşdeğeri içerir.

Varenicline Pfizer 1 mg tabletler, 
1 mg varenikline eşdeğer 
miktarda içerir.

Aktif Olmayan Malzemeler

Her bir Varenicline Pfizer tableti 
aşağıdaki aktif olmayan 
bileşenleri içerir:

• Selüloz - mikrokristal

• Kalsiyum hidrojen fosfat

• kroskarmeloz sodyum

• Silika-kolloidal susuz

• Magnezyum stearat

• Opadry Blue (1 mg tablet), Opadry 
White (0,5 mg tablet) ve Opadry 
Clear.

Varenicline Pfizer gluten içermez.

Tedarikçi

Pfizer Yeni Zelanda Sınırlı Posta 

Kutusu 3998

Auckland, Yeni Zelanda.

Ücretsiz Numara: 0800 736 363.

Bu broşür Ekim 2018'de 
hazırlanmıştır.

© Pfizer Avustralya Pty Ltd 2018.
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