
VÒNG BIẾN HÌNH
(var-ren-ee-cline fi-zer) 

Varenicline tartrate

Nội dung trong tờ rơi này Mặc dù bạn không nên hút thuốc sau 
ngày bỏ thuốc, Varenicline Pfizer sẽ 
làm giảm cảm giác thích thú của bạn 
với thuốc lá nếu bạn hút thuốc trong 
khi điều trị.

Quyết định dừng lại
hút thuốc

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi thường 
gặp về Varenicline Pfizer. Nó không 
chứa tất cả các thông tin có sẵn. Nó 
không thay thế cho việc nói chuyện với 
bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Varenicline Pfizer giúp bạn từ bỏ thuốc 
lá. Những thứ khác bạn cần bao gồm:

Làm thế nào Varenicline Pfizer

làm • ý chí

• một kế hoạch bỏ dở

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi 

ích. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những rủi 

ro khi bạn dùng Varenicline Pfizer so với 

những lợi ích mà nó dự kiến   sẽ mang lại 

cho bạn.

Varenicline Pfizer chứa thành phần hoạt 
chất varenicline và hoạt động bằng cách 
ngăn chặn tác động của nicotine trong 
cơ thể bạn. Có các thụ thể cho nicotine 
trong não. Khi hít phải khói thuốc lá, 
nicotine sẽ gắn vào các thụ thể này. 
Điều này sẽ gửi một thông điệp đến một 
phần khác của não để giải phóng một 
chất hóa học gọi là dopamine. 
Dopamine mang lại cảm giác sảng khoái 
chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Cơ thể 
muốn lặp lại cảm giác này củng cố nhu 
cầu giữ
hút thuốc lá. Người ta tin rằng 
Varenicline Pfizer hoạt động bằng 
cách kích hoạt các thụ thể này và 
ngăn chặn nicotine gắn vào chúng. 
Varenicline Pfizer không chứa 
nicotine và nó không gây nghiện.

• hỗ trợ từ gia đình và bạn bè của 
bạn

• tư vấn, tư vấn hoặc hỗ trợ 
thêm

Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về 
việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

• thay đổi hành vi của bạn, vì vậy bạn 

tránh được các tình huống mà bạn có 

khả năng hút thuốc.

Giữ cái tờ giấy với mấy thứ thuốc nhé. Bạn 

có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

Hầu hết mọi người không thể bỏ thuốc 
lá nếu không có sự hỗ trợ. Bác sĩ và dược 
sĩ của bạn có thể đưa ra lời khuyên, hỗ 
trợ và các nguồn thông tin để giúp bạn 
dừng lại
hút thuốc lá. Bạn cũng có thể nhận được sự tư 

vấn và hỗ trợ miễn phí từ Quitline bằng cách gọi 

0800 778 778 hoặc trực tuyến tại 

www.quit.org.nz.

Varenciline gì
Pfizer được sử dụng cho

Varenicline Pfizer là một loại thuốc giúp 
người lớn cai thuốc lá. Nó có thể giúp 
giảm cảm giác thèm ăn và các triệu chứng 
cai nghiện có thể xảy ra khi bạn ngừng 
hút thuốc.

Hỏi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu 
hỏi nào về lý do tại sao loại thuốc 
này được kê đơn cho bạn.

Trước khi bạn lấy
Varenciline Pfizer

Những người từ bỏ hút thuốc thường 
bị ảnh hưởng bởi việc cai nicotine. Các 
triệu chứng của việc cai nicotine có thể 
bao gồm thèm thuốc lá, khó chịu, bực 
bội, cảm thấy tức giận, khó ngủ, tâm 
trạng chán nản, cảm thấy lo lắng, khó 
khăn
tập trung, bồn chồn, giảm nhịp tim, 
tăng cảm giác thèm ăn hoặc tăng cân. 
Không phải ai cũng bị ảnh hưởng bởi 
các triệu chứng cai nicotine.

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn nó 
vì một lý do khác. Khi nào bạn không nên lấy nó

Varenicline Pfizer chỉ có sẵn với 
đơn thuốc của bác sĩ.

Không dùng Varenicline Pfizer 
nếu bạn bị dị ứng với:

• bất kỳ loại thuốc nào có chứa 

varenicline tartrateSử dụng ở trẻ em

Thông tin hiện có không hỗ trợ 
việc sử dụng thuốc này ở trẻ 
em dưới 18 tuổi.

• bất kỳ thành phần nào được liệt kê ở 
cuối tờ rơi này.

Một số triệu chứng của phản ứng dị 
ứng có thể bao gồm:
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• thở gấp, thở khò khè hoặc 
khó thở

• tình trạng sức khỏe tâm thần 
như trầm cảm, suy nghĩ về
tự tử hoặc tự làm hại bản thân

các liệu pháp cai nghiện không 

được khuyến khích.

• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các 
bộ phận khác của cơ thể

Sự an toàn và lợi ích của việc dùng 
Varenicline Pfizer kết hợp với các loại 
thuốc khác để ngừng hút thuốc chưa 
được nghiên cứu.

• vấn đề về thận

• phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da. • co giật hoặc co giật lặp đi lặp lại 

(động kinh)Không dùng Varenicline Pfizer 
sau ngày hết hạn in trên bao bì 
hoặc nếu bao bì bị rách hoặc có 
dấu hiệu giả mạo.

Một số người đã báo cáo co 
giật hoặc phù khi dùng 
Varenicline Pfizer.

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
nếu bạn đang dùng bất kỳ
tiếp theo:

Nếu nó đã hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, hãy 

trả lại cho dược sĩ của bạn để xử lý.

• các vấn đề về tim và mạch máu 
như đau tim, đau ngực hoặc 
đột quỵ.

• insulin

• theophylline, một loại thuốc dùng để điều trị 

bệnh hen suyễnNói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn 

không chắc chắn liệu bạn có nên dùng thuốc 

này hay không.

Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang 
thai, đang mang thai hoặc đang cho 
con bú.

• warfarin, một loại thuốc dùng để làm 

loãng máu.

Ảnh hưởng của những thay đổi trong cơ thể 

bạn do ngừng hút thuốc, dù có hoặc không 

có Varenicline Pfizer, có thể thay đổi cách 

thức hoạt động của những loại thuốc này. 

Trong một số trường hợp, có thể cần điều 

chỉnh liều.

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng nó • Bạn không nên dùng 
Varenicline Pfizer khi đang 
mang thai hoặc cho con bú.

Nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã 
hoặc đang có cảm giác thấp thỏm, lo 
lắng, rối loạn suy nghĩ, phản ứng cảm 
xúc hoặc hành vi ảnh hưởng hoặc cản 
trở cuộc sống hàng ngày của bạn.

• Nếu bạn dự định có thai, việc điều trị 
của bạn nên được sắp xếp thời gian 
để bạn hoàn thành
khóa học trước khi mang thai.

Bác sĩ và dược sĩ của bạn có thêm 
thông tin về các loại thuốc cần thận 
trọng hoặc tránh khi dùng thuốc 
này.

Đối với một số người, ngừng hút 
thuốc, có hoặc không điều trị, có liên 
quan đến những thay đổi trong
hành vi, suy nghĩ hoặc tâm trạng không 
điển hình đối với họ, ví dụ như phát triển 
ý nghĩ hoặc hành động tự sát, lo lắng, 
hoảng sợ, hung hăng, tức giận, hưng 
cảm, cảm giác bất thường, ảo giác, hoang 
tưởng hoặc nhầm lẫn.

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ của mình 

về bất kỳ điều nào ở trên, hãy nói với 

họ trước khi bạn bắt đầu dùng 

Varenicline Pfizer.

Cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất 

kỳ loại thuốc, thực phẩm, chất bảo quản 

hoặc thuốc nhuộm nào khác.

Làm thế nào để lấy
Varenciline Pfizer

Dùng các loại thuốc khác Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của 

bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn một cách cẩn 

thận.
Một số người có những triệu chứng 
này khi họ bắt đầu dùng Varenicline 
Pfizer, và những người khác phát triển 
chúng sau vài tuần điều trị hoặc sau 
khi ngừng Varenicline Pfizer.

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn 

đang dùng bất kỳ loại nào khác

thuốc, bao gồm:
Chúng có thể khác với 
thông tin trong tờ rơi này.

• tất cả các loại thuốc theo toa Nếu bạn không hiểu hướng dẫn 
trên bao bì, hãy hỏi bác sĩ hoặc 
dược sĩ để được giúp đỡ.

Gia đình và bạn bè của bạn nên được yêu cầu theo 

dõi bất kỳ thay đổi nào trong hành vi, suy nghĩ hoặc 

tâm trạng của bạn mà không phải là điển hình đối với 

bạn, ví dụ như nếu bạn

nảy sinh ý nghĩ hoặc hành động tự sát, lo 

lắng, hoảng sợ, hung hăng, tức giận, hưng 

cảm, cảm giác bất thường,

ảo giác, hoang tưởng hoặc nhầm lẫn.

• tất cả các loại thuốc, vitamin, chất bổ sung 

thảo dược hoặc liệu pháp tự nhiên mà bạn 

mua mà không cần đơn từ hiệu thuốc, siêu 

thị, liệu pháp tự nhiên hoặc cửa hàng thực 

phẩm chăm sóc sức khỏe.

Làm thế nào để bắt đầu

Có 3 cách để bỏ thuốc lá với 
Varenicline Pfizer:Điều này bao gồm các loại thuốc khác để giúp 

bạn ngừng hút thuốc như:
1. Chọn một ngày bỏ thuốc khi bạn sẽ 

ngừng hút thuốc.• liệu pháp thay thế nicotine (NRT), 
bao gồm miếng dán, kẹo cao su, 
viên ngậm, viên ngậm và ống hít 
(chẳng hạn như Nicorette, 
Nicabate, QuitX)

Thảo luận với bác sĩ của bạn về những lợi ích và 

rủi ro của việc dùng Varenicline Pfizer để quyết 

định xem nó có phù hợp với bạn hay không.

• Hãy ghi lại ngày này. Bạn có 
thể viết ngày này trên
thùng carton của Gói Khởi đầu như một 

lời nhắc nhở.
Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn 
đang hoặc đã có bất kỳ điều kiện 
y tế nào sau đây:

• bupropion (ví dụ: Zyban).
• Bắt đầu dùng Varenicline Pfizer từ 

1 đến 2 tuần (7 đến 14 ngày)
trước ngày nghỉ việc của bạn.

Dùng Varenicline Pfizer kết 
hợp với các thuốc khác
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• Bạn có thể tiếp tục hút thuốc trong thời 

gian này.

• Tuần 5 - 12: Uống một viên 1 mg màu 
xanh nhạt vào buổi sáng và một viên 
vào buổi tối.

Nếu bạn quên lấy nó
Nếu còn chưa đầy 6 giờ trước khi 
dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
bạn đã quên và dùng liều tiếp theo 
khi bạn muốn.

• Đảm bảo rằng bạn cố gắng ngừng hút 

thuốc vào ngày bỏ thuốc. Nếu bạn trượt 

chân và hút thuốc, hãy thử

lần nữa.

• Tuần 13 - 24: Uống một viên 1 mg 
màu xanh nhạt vào buổi sáng và 
một viên vào buổi tối.

Nếu không, hãy uống ngay khi 
nhớ ra, và sau đó quay lại uống 
thuốc như bình thường.

2. Bắt đầu dùng Varenicline Pfizer.
Làm thế nào để lấy nó

• Chọn ngày bỏ thuốc khi bạn sẽ ngừng 

hút thuốc từ ngày 8 đến ngày 35 kể từ 

ngày bắt đầu dùng Varenicline Pfizer.

Nuốt toàn bộ viên thuốc với 
một cốc nước đầy. Không dùng liều gấp đôi để bù 

cho liều bạn đã quên.
Khi nào thì lấy nó• Hãy ghi lại ngày này. Bạn có 

thể viết ngày này trên
thùng carton của Gói Khởi đầu như một 

lời nhắc nhở.

Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy 

hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.Uống thuốc vào cùng một thời 
điểm mỗi ngày.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhớ 
uống thuốc, hãy hỏi dược sĩ của 
bạn một số gợi ý.

Điều này sẽ có hiệu quả tốt nhất và giúp 
bạn nhớ khi nào nên dùng thuốc.• Đảm bảo rằng bạn cố gắng ngừng hút 

thuốc vào ngày bỏ thuốc. Nếu bạn trượt 

chân và hút thuốc, hãy thử

lần nữa.

Không thành vấn đề nếu bạn dùng 

Varenicline Pfizer trước hoặc sau khi ăn. Nếu bạn dùng quá 
nhiều (quá liều)

3. Bắt đầu dùng Varenicline Pfizer. Một số người thấy hữu ích khi dùng 
Varenicline Pfizer cùng với thức ăn.

Gọi ngay cho bác sĩ của bạn hoặc liên hệ 
với Trung tâm Thông tin Chất độc để 
được tư vấn (điện thoại 0800 POISON 
hoặc 0800 764 766), hoặc đến Tai nạn và 
Cấp cứu tại bệnh viện gần nhất nếu bạn 
nghĩ rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác có thể 
đã uống quá nhiều Varenicline Pfizer. 
Làm điều này ngay cả khi không có dấu 
hiệu khó chịu hoặc ngộ độc.

• Giảm số lượng thuốc lá bạn 
hút mỗi ngày trong 12 tuần 
đầu tiên dùng Varenicline 
Pfizer.

Mất bao lâu
Nếu lựa chọn 1 hoặc 2 là cách được lựa 

chọn để bỏ hút thuốc, hãy dùng 

Varenicline Pfizer trong 12 tuần.

• Ngừng hút thuốc vào ngày cuối cùng 

của thời gian điều trị 12 tuần. Đây là 

ngày nghỉ việc của bạn.
Bác sĩ có thể khuyên bạn dùng 
Varenicline Pfizer thêm 12 tuần sau 
lần điều trị đầu tiên. Điều này có thể 
làm tăng cơ hội của bạn
dừng lại trong dài hạn.

• Tiếp tục dùng viên nén 
Varenicline Pfizer 1 mg trong 12 
tuần nữa. Bạn có thể cần chăm sóc y tế 

khẩn cấp.

Lấy bao nhiêu
Nếu tùy chọn 3 là cách được chọn để 

bỏ hút thuốc, hãy dùng Varenicline 

Pfizer trong 12 tuần.

Mang theo máy tính bảng của bạn đến 

bệnh viện.Bắt đầu với viên 0,5 mg màu trắng 
và sau đó tăng liều lên đến viên 1 
mg màu xanh lam nhạt. Sau đó, bạn phải dùng 

Varenicline Pfizer thêm 12 tuần 
(tổng cộng là 24 tuần).

Bắt đầu với một liều thấp giúp cơ 
thể bạn quen với Varenicline Pfizer.

Trong khi bạn đang dùng 
Varenciline Pfizer

Nếu bạn bị bệnh thận nặng, bác 
sĩ có thể kê một liều lượng khác.

Nếu bạn không ngừng hút thuốc trong 12 

tuần điều trị đầu tiên hoặc nếu bạn bắt 

đầu hút thuốc trở lại sau khi điều trị, bạn 

có thể thực hiện một nỗ lực khác để ngừng 

hút thuốc.

Đảm bảo rằng bạn cố gắng ngừng hút thuốc 

vào ngày bỏ thuốc lá.

Các hướng dẫn liều lượng thông thường được 

liệt kê dưới đây.
Nếu bạn trượt lên và hút thuốc, hãy thử lại.

• Ngày 1-3: Uống một viên 0,5 mg 

màu trắng một lần một ngày.

Tuy nhiên, trước khi bạn thực hiện một nỗ 
lực khác, bạn nên cố gắng hiểu lý do tại 
sao nỗ lực ngừng hút thuốc của bạn không 
thành công, để nỗ lực tiếp theo của bạn có 
cơ hội tốt hơn
sự thành công.

Những điều bạn phải làm

Ngừng dùng Varenicline Pfizer và báo cho 

bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn hoặc 

gia đình / bạn bè của bạn nhận thấy kích 

động, thù địch, trầm cảm hoặc những thay 

đổi trong hành vi, suy nghĩ hoặc tâm trạng 

không giống bạn, hoặc bạn có ý nghĩ hoặc 

hành động tự sát, lo lắng, hoảng sợ, Hiếu 

chiến,

• Ngày 4 - 7: Uống một viên 0,5 mg 
màu trắng vào buổi sáng và một viên 
vào buổi tối.

• Tuần 2 - 4: Uống một viên 1 mg màu 
xanh nhạt vào buổi sáng và một viên 
vào buổi tối.
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tức giận, hưng cảm, cảm giác bất 
thường, ảo giác, hoang tưởng hoặc
lú lẫn.

Những điều cần cẩn thận Ngừng dùng Varenicline 
Pfizer nếu ...

Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy 

móc cho đến khi bạn biết Varenicline Pfizer 

ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Ngừng dùng Varenicline Pfizer và báo cho 

bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn hoặc 

gia đình / bạn bè của bạn nhận thấy kích 

động, thù địch, trầm cảm hoặc những thay 

đổi trong hành vi, suy nghĩ hoặc tâm trạng 

không giống bạn, hoặc bạn có ý nghĩ hoặc 

hành động tự sát, lo lắng, hoảng sợ, hung 

hăng, tức giận, hưng cảm, cảm giác bất 

thường, ảo giác, hoang tưởng hoặc

lú lẫn.

Tất cả các đề cập đến tự tử hoặc bạo lực phải 

được xem xét một cách nghiêm túc. Đây là 

những tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Bạn có 

thể cần khẩn cấp điều trị hoặc thời kỳ nằm 

viện.

Varenicline Pfizer có thể gây chóng mặt và 

buồn ngủ ở một số người. Nếu bạn có bất 

kỳ triệu chứng nào trong số này, không 

được lái xe, vận hành máy móc hoặc làm 

bất kỳ điều gì khác có thể gây nguy hiểm.Người ta không biết liệu những thay đổi này có 

liên quan đến Varenicline Pfizer hay không vì 

người ta biết rằng những thay đổi tâm trạng 

cũng có thể do ảnh hưởng của việc ngừng hút 

thuốc.

Hãy cẩn thận nếu uống rượu trong 
khi bạn đang dùng thuốc này.

Đã có báo cáo về việc tăng cảm 
giác say khi dùng Varenicline 
Pfizer. Uống rượu trong khi dùng 
Varenicline Pfizer cũng có thể 
làm tăng nguy cơ
trải qua những thay đổi về hành vi, suy 
nghĩ hoặc tâm trạng không điển hình đối 
với bạn, ví dụ như phát triển ý nghĩ hoặc 
hành động tự sát, lo lắng, hoảng sợ, hung 
hăng, tức giận, hưng cảm, cảm giác bất 
thường, ảo giác, hoang tưởng hoặc nhầm 
lẫn.

Nếu bạn đang có các vấn đề về tim hoặc 

mạch máu, hãy cho bác sĩ biết càng sớm 

càng tốt nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi 

nào trong các triệu chứng khi dùng 

Varenicline Pfizer.

Một số người đã có những thay đổi trong 

hành vi, suy nghĩ hoặc tâm trạng không phải 

là điển hình đối với họ khi họ bắt đầu dùng 

Varenicline Pfizer. Chúng có thể bao gồm ý 

nghĩ hoặc hành động tự sát, lo lắng, hoảng 

sợ, hung hăng, tức giận, hưng cảm, cảm giác 

bất thường,

ảo giác, hoang tưởng hoặc nhầm lẫn.

Bác sĩ có thể kiểm tra huyết áp và mức 
đường huyết của bạn theo thời gian để 
đảm bảo rằng bạn không phát triển bất 
kỳ tác dụng phụ không mong muốn 
nào.

Những triệu chứng này đã xảy ra ở những 

người có vấn đề về sức khỏe tâm thần 

trước đây, cũng như những người không 

có tiền sử trước đó.
Điều quan trọng là phải giữ tất cả các 
cuộc hẹn với bác sĩ của bạn để có thể 
kiểm tra tiến trình của bạn.

Nói với bác sĩ của bạn nếu ...
Nếu bạn sắp bắt đầu sử dụng bất 
kỳ loại thuốc mới nào, hãy nhắc 
nhở bác sĩ và dược sĩ rằng bạn 
đang dùng Varenicline Pfizer.

Phản ứng phụ Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn 

bị buồn nôn (cảm thấy buồn nôn) khi 

dùng Varenicline Pfizer và điều đó khiến 

bạn lo lắng.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
càng sớm càng tốt nếu bạn cảm 
thấy không khỏe khi đang dùng 
Varenicline Pfizer.

Cho bất kỳ bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ 
nào khác điều trị với bạn rằng bạn 
đang dùng thuốc này.

Cứ 10 người thì có khoảng 3 người bị 
buồn nôn, thường bắt đầu trong tuần đầu 
tiên. Hầu hết những người bị buồn nôn có 
thể tiếp tục dùng thuốc. Một số người 
thấy hữu ích khi dùng Varenicline Pfizer 
cùng với thức ăn.

Từ bỏ thuốc lá có hoặc không có 
điều trị có thể gây ra nhiều
triệu chứng. Chúng có thể bao gồm thay 
đổi tâm trạng, khó ngủ, khó tập trung, 
giảm nhịp tim, tăng cảm giác thèm ăn 
hoặc tăng cân. Thuốc này giúp nhiều 
người từ bỏ thuốc lá, nhưng nó có thể có 
tác dụng phụ không mong muốn ở một số 
người. Tất cả các loại thuốc đều có thể gây 
nên tác dụng phụ. Bạn có thể cần chăm 
sóc y tế nếu bạn nhận được một số tác 
dụng phụ.

Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật, hãy nói với 

bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê rằng 

bạn đang dùng thuốc này.

Nó có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc khác được sử dụng trong 

quá trình phẫu thuật.
Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được 

tư vấn nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào 

sau đây và họ làm bạn lo lắng:Nếu bạn có thai trong khi dùng 
thuốc này, hãy cho bác sĩ của 
bạn ngay lập tức.

• các vấn đề về dạ dày hoặc ruột

- táo bón

- bệnh tiêu chảy

- cảm thấy đầy hơi

- khó tiêu

- gió
- buồn nôn ói mửa

- khó chịu ở dạ dày

• khô miệng, đau răng

• đau đầu

Những điều bạn không được làm

Không dùng Varenicline Pfizer để 
điều trị bất kỳ khiếu nại nào khác 
trừ khi bác sĩ yêu cầu. Đừng lo lắng bởi danh sách các tác 

dụng phụ sau đây.
Không đưa thuốc của bạn cho bất kỳ 
ai khác, ngay cả khi họ cũng đang cố 
gắng cai thuốc.

Bạn không có thể gặp bất kỳ của họ.

Yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể 
có.
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• chóng mặt

• các vấn đề về giấc ngủ

- khó ngủ

- buồn ngủ

- những giấc mơ bất thường

• cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi

• các dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

• thay đổi cảm giác thèm ăn, tăng cân

• thay đổi khẩu vị

• đau cơ hoặc khớp.

cơ bắp và thường cảm thấy không 
khỏe

Không bảo quản Varenicline Pfizer hoặc bất 

kỳ loại thuốc nào khác trong

phòng tắm hoặc gần bồn rửa.• vấn đề về hô hấp

- thở khò khè

- khó thở

- hụt hơi

Không để nó trên bệ cửa sổ hoặc trong 
xe hơi.

Nhiệt và ẩm ướt có thể tiêu diệt một số 
loại thuốc.

• sưng mặt, môi, miệng, lưỡi, cổ 
họng, bàn tay hoặc bàn chân

Để nó ở nơi trẻ em không thể 
với tới.

Một số người đã báo cáo rằng các bộ 

phận của khuôn mặt và cơ thể của họ bị 

sưng sau khi dùng Varenicline Pfizer.

Tủ có khóa cách mặt đất ít nhất 
một mét rưỡi là nơi tốt để cất giữ 
thuốc.

Đây là những tác dụng phụ phổ biến 
hơn của Varenicline Pfizer. Chúng 
thường nhẹ.

• đau ngực, có thể lan đến cổ và 
vai, tê hoặc yếu tay hoặc chân, 
nhức đầu, chóng mặt và

lú lẫn, rối loạn thị giác, khó 
nuốt, nói lắp hoặc mất tiếng, 
suy sụp

Thải bỏ
Trả lại các loại thuốc không mong muốn của bạn 

cho hiệu thuốc của bạn để tiêu hủy an toàn.Hãy cho bác sĩ của bạn càng sớm 
càng tốt nếu ... Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng 

dùng thuốc này hoặc thời hạn sử 
dụng có thể đã qua.Hãy cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:
• nhịp tim bất thường hoặc nhanh

• có máu trong chất nôn.

• run rẩy, phù hoặc co giật

• vấn đề với thị lực của bạn hoặc đau 
mắt của bạn Danh sách này bao gồm các tác dụng phụ rất 

nghiêm trọng. Bạn có thể cần khẩn cấp điều trị 

hoặc thời kỳ nằm viện. Các tác dụng phụ rất 

nghiêm trọng là rất hiếm.

Mô tả Sản phẩm
• máu đỏ trong phân

• đau bụng Nó trông như thế nào

• khát nước quá mức, khô 
miệng và da, đi tiểu nhiều.

Varenicline Pfizer có sẵn ở 2 
điểm mạnh:Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn 

nhận thấy bất kỳ điều gì khác khiến bạn 

cảm thấy không khỏe. • Viên nén Varenicline Pfizer 0,5 mg là 
viên nén hình viên nang màu trắng, 
bao phim, đã được sửa đổi, được 
đánh dấu "Pfizer" ở một mặt và "CHX 
0.5" ở mặt kia.

Danh sách này bao gồm các tác dụng phụ 
nghiêm trọng có thể cần chăm sóc y tế.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở 

trên có thể xảy ra ở một số người. Một số tác 

dụng phụ này (ví dụ, thay đổi huyết áp hoặc 

lượng đường trong máu) chỉ có thể được tìm 

thấy khi bác sĩ làm các xét nghiệm để kiểm 

tra sự tiến triển của bạn.

Đến bệnh viện nếu ...
• Viên nén Varenicline Pfizer 1 mg có 

màu xanh lam nhạt, bao phim,

viên nén có hình dạng viên đã sửa đổi, 
được đánh dấu "Pfizer" ở một mặt và 
"CHX 1.0" ở mặt kia.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức 
hoặc đến Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh 
viện gần nhất và ngừng dùng 
Varenicline Pfizer nếu bạn gặp bất kỳ 
trường hợp nào sau đây:

• tự làm hại bản thân hoặc suy nghĩ về sự tự an 

toàn
Sau khi lấy
Varenciline Pfizer

Các gói có sẵn
Các gói sau có sẵn:

• những thay đổi trong hành vi, suy nghĩ hoặc 

tâm trạng không điển hình đối với bạn, ví dụ 

như nếu bạn muốn tự tử

suy nghĩ hoặc hành động, lo lắng, hoảng 

sợ, hung hăng, tức giận, hưng cảm, cảm 

giác bất thường,

ảo giác, hoang tưởng hoặc 
nhầm lẫn

• Gói khởi đầu để bắt đầu điều trị, 
chứa viên nén 11 x 0,5 mg và viên 
nén 42 x 1 mg

Kho
Giữ máy tính bảng của bạn trong gói 
cho đến khi lấy chúng. • Gói tiếp tục có chứa 56 viên x 

1 mg để tiếp tục
sự đối xử.

Nếu bạn lấy viên thuốc ra khỏi bao bì, chúng 

có thể không giữ được tốt.

Giữ máy tính bảng của bạn ở nơi 
khô mát, nơi nhiệt độ duy trì dưới 
30 ° C.

• phát ban hoặc sưng ngứa 

nghiêm trọng đột ngột trên da

Thành phần

Thành phần hoạt tính

• mụn nước đỏ đau đớn nghiêm trọng trên 

da kèm theo ớn lạnh, sốt, đau nhức
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Viên nén Varenicline Pfizer 0,5 
mg chứa tương đương 0,5 mg 
varenicline.

Viên nén Varenicline Pfizer 1 mg 
chứa tương đương với 1 mg 
varenicline.

Thành phần không hoạt động

Mỗi viên Varenicline Pfizer chứa 
các thành phần không hoạt động 
sau:

• Xenluloza - vi tinh thể

• Canxi hydro photphat

• Croscarmelloza natri

• Silica-keo khan

• Chất Magiê Stearate

• Opadry Blue (viên nén 1 mg), 
Opadry White (viên nén 0,5 mg) và 
Opadry Clear.

Varenicline Pfizer không chứa gluten.

Nhà cung cấp

Pfizer New Zealand Limited 

PO Box 3998

Thành phố Auckland, nước New Zealand.

Số điện thoại miễn phí: 0800 736 363.

Tờ rơi này được soạn vào tháng 10 năm 
2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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