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

Варениклин тартарат

Какво има в тази листовка Въпреки че не се препоръчва да 
пушите след датата на отказване, 
Varenicline Pfizer ще намали 
удоволствието от цигарите, ако 
пушите по време на лечението.

Решавайки да спре
пушене

Тази листовка отговаря на някои често 
срещани въпроси относно Varenicline 
Pfizer. Той не съдържа цялата налична 
информация. Това не замества 
разговора с Вашия лекар или 
фармацевт.

Varenicline Pfizer ви помага да откажете 

пушенето. Други неща, от които се нуждаете, 

включват:
Как Varenicline Pfizer
върши работа

• сила на волята

• план за отказване

Всички лекарства имат рискове и 
ползи. Вашият лекар е преценил 
рисковете от приема на Varenicline 
Pfizer спрямо ползите, които се 
очаква да има за Вас.

Varenicline Pfizer съдържа активната 

съставка варениклин и действа като 

блокира ефектите на никотина в тялото ви. 

В мозъка има рецептори за никотин. 

Когато се вдишва цигарен дим, никотинът 

се прикрепя към тези рецептори. Това 

изпраща съобщение до различна част на 

мозъка да освободи химикал, наречен 

допамин. Допаминът дава усещане за 

удоволствие, което продължава само за 

кратко време. Тялото иска да повтори това 

чувство, засилвайки необходимостта от 

запазване

пушене. Смята се, че Varenicline Pfizer 

действа чрез активиране на тези 

рецептори и блокиране на 

прикрепването на никотина към тях. 

Varenicline Pfizer не съдържа никотин и 

не предизвиква пристрастяване.

• подкрепа от вашето семейство и 

приятели

• консултации, съвети или допълнителна 

подкрепа

Ако имате някакви притеснения относно 

приема на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.

• промени в поведението ви, така че 

избягвате ситуации, в които има 

вероятност да пушите.

Съхранявайте тази листовка с лекарството. Може 

да се наложи да го прочетете отново.

Повечето хора не могат да се откажат от 

тютюнопушенето без подкрепа. Вашият лекар и 

фармацевт могат да Ви дадат съвети, подкрепа 

и източници на информация, които да Ви 

помогнат да спрете

пушене. Можете също така да получите 

безплатни съвети и подкрепа от Quitline, като се 

обадите на 0800 778 778 или онлайн на 

www.quit.org.nz.

Какъв Варенцилин
Pfizer се използва за

Varenicline Pfizer е лекарство, което помага на 

възрастните да спрат пушенето. Може да 

помогне за намаляване на жаждата и 

симптомите на отнемане, които могат да се 

появят, докато спрете да пушите.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако 

имате въпроси относно това защо това 

лекарство Ви е предписано.

Преди да вземете
Варенцилин Пфайзер

Хората, които се отказват от тютюнопушенето, 

често са засегнати от отнемане на никотина. 

Симптомите на отнемане на никотин могат да 

включват жажда за тютюн, раздразнителност, 

фрустрация, чувство на гняв, проблеми със съня, 

депресивно настроение, чувство на тревожност, 

затруднения

концентрация, безпокойство, намален 
пулс, повишен апетит или наддаване на 
тегло. Не всеки е засегнат от симптоми 
на отнемане на никотин.

Вашият лекар може да го е предписал 
по друга причина.

Когато не трябва да го приемате

Varenicline Pfizer се предлага само с 
лекарско предписание.

Не приемайте Varenicline Pfizer, 
ако имате алергия към:

• всяко лекарство, съдържащо 

варениклин тартаратУпотреба при деца

Наличната информация не подкрепя 
употребата на това лекарство при 
деца на възраст под 18 години.

• някоя от съставките, изброени в края 

на тази листовка.

Някои от симптомите на алергична 

реакция могат да включват:
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• задух, хрипове или 
затруднено дишане

• състояния на психичното 
здраве като депресия, мисли за
самоубийство или самонараняване

терапиите за спиране не 
се препоръчват.

• подуване на лицето, устните, езика 

или други части на тялото

Безопасността и ползите от приема на 

Varenicline Pfizer в комбинация с други 

лекарства за спиране на тютюнопушенето 

не са проучени.

• проблеми с бъбреците

• обрив, сърбеж или копривна треска по кожата. • повтарящи се припадъци или 

конвулсии (епилепсия)Не приемайте Varenicline Pfizer след срока 

на годност, отпечатан върху опаковката 

или ако опаковката е скъсана или показва 

признаци на подправяне.

Някои хора съобщават за конвулсии 

или припадъци, докато приемат 

Varenicline Pfizer.

Кажете на Вашия лекар или 

фармацевт, ако приемате някое от

следното:

Ако срокът му е изтекъл или е повреден, върнете 

го на вашия фармацевт за изхвърляне.

• проблеми със сърцето и кръвоносните 

съдове като инфаркт, болка в гърдите 

или инсулт.

• инсулин

• теофилин, лекарство, използвано за 

лечение на астмаГоворете с Вашия лекар, ако не сте 

сигурни дали трябва да приемате това 

лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако сте 
бременна, забременеете или 
кърмите.

• варфарин, лекарство, използвано за 

разреждане на кръвта.

Ефектите от промените във Вашето тяло, 

произтичащи от спиране на 

тютюнопушенето, със или без Varenicline 

Pfizer, може да променят начина, по който 

действат тези лекарства. В някои случаи 

може да се наложи коригиране на дозата.

Преди да започнете да го приемате • не се препоръчва да приемате 
Varenicline Pfizer, докато сте 
бременна или кърмите.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте 

имали чувство на лошо настроение, 

тревожност, смущения в мисленето, 

емоционални реакции или поведение, 

което е попречило или пречи на 

ежедневния Ви живот.

• ако планирате да забременеете, 

лечението ви трябва да бъде 

насрочено така, че да сте завършили

курс преди да забременеете.
Вашият лекар и фармацевт имат повече 

информация относно лекарствата, с които трябва 

да внимавате или да избягвате, докато приемате 

това лекарство.

За някои хора спирането на 
тютюнопушенето, със или без 
лечение, е свързано с промени в
поведение, мислене или настроение, 

които не са типични за тях, напр. 

развиване на суицидни мисли или 

действия, тревожност, паника, агресия, 

гняв, мания, необичайни усещания, 

халюцинации, параноя или объркване.

Ако не сте казали на Вашия лекар за 

някое от изброените по-горе, кажете 

му/я, преди да започнете да приемате 

Varenicline Pfizer.

Уведомете Вашия лекар, ако имате 

алергии към други лекарства, храни, 

консерванти или оцветители.

Как да приемате
Варенцилин Пфайзер

Приемане на други лекарства
Следвайте внимателно всички 

указания, дадени Ви от Вашия лекар 

или фармацевт.
Някои хора са имали тези симптоми, 
когато са започнали да приемат 
Varenicline Pfizer, а други са ги развили 
след няколко седмици лечение или 
след спиране на Varenicline Pfizer.

Кажете на Вашия лекар или 

фармацевт, ако приемате други

лекарства, включително:
Те може да се различават от 

информацията в тази листовка.

• всички лекарства с рецепта
Ако не разбирате инструкциите на 

опаковката, помолете Вашия лекар 

или фармацевт за помощ.

Вашето семейство и приятели трябва да бъдат 

помолени да наблюдават всякакви промени във 

вашето поведение, мислене или настроение, 

които не са типични за вас, напр.

развиват суицидни мисли или действия, 

тревожност, паника, агресия, гняв, мания, 

необичайни усещания,

халюцинации, параноя или объркване.

• всички лекарства, витамини, 

билкови добавки или естествени 

терапии, които купувате без рецепта 

от аптека, супермаркет, натуропат 

или магазин за здравословни храни.
Как да започнете

Има 3 начина да се откажете от 
пушенето с Varenicline Pfizer:Това включва други лекарства, които да ви 

помогнат да спрете да пушите, като:
1. Изберете дата за отказване, когато 

ще спрете да пушите.• никотинова заместителна терапия (NRT), 

която включва пластири, дъвки, таблетки 

за смучене, сублингвални таблетки и 

инхалатори (като Nicorette, Nicabate, 

QuitX)

Обсъдете с Вашия лекар ползите и 

рисковете от приема на Varenicline 

Pfizer, за да решите дали е подходящ 

за Вас.

• Отбележете тази дата. Можете 
да напишете тази дата на
картонена кутия с Initiation Pack като 

напомняне.
Уведомете Вашия лекар, ако имате 

или сте имали някое от следните 

медицински състояния:

• бупропион (напр. Zyban).
• Започнете да приемате Varenicline Pfizer 

от 1 до 2 седмици (7 до 14 дни)

преди датата на напускане.

Прием на Varenicline Pfizer в 
комбинация с друго пушене
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• През това време можете да продължите 

да пушите.

• Седмици 5 - 12: Приемайте една 
светлосиня таблетка от 1 mg 
сутрин и една вечер.

Ако забравите да го вземете

Ако има по-малко от 6 часа преди следващата 

доза, пропуснете дозата, която сте пропуснали, 

и вземете следващата си доза, когато Ви е 

предназначено.

• Уверете се, че се опитвате да спрете 

цигарите на датата на отказване. Ако се 

подхлъзнете и пушите, опитайте

отново.

• Седмици 13 - 24: Приемайте 
една светлосиня таблетка от 1 
mg сутрин и една вечер.

В противен случай го вземете веднага 

щом се сетите и след това се върнете към 

приема на лекарството, както обикновено.

2. Започнете да приемате Varenicline Pfizer.
Как да го приемам

• Изберете дата за отказване, когато ще 

спрете цигарите между 8-ия и 35-ия 

ден от започването на Varenicline 

Pfizer.

Поглъщайте таблетките цели с 
пълна чаша вода.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

дозата, която сте пропуснали.
Кога да го приемате• Отбележете тази дата. Можете 

да напишете тази дата на
картонена кутия с Initiation Pack като 

напомняне.

Ако не сте сигурни какво да правите, 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.Приемайте лекарството си приблизително по едно 

и също време всеки ден.
Ако имате проблеми да си спомните да 

вземете лекарството си, попитайте Вашия 

фармацевт за някои съвети.

Това ще има най-добър ефект и ще ви 

помогне да запомните кога да го приемате.• Уверете се, че се опитвате да спрете 

цигарите на датата на отказване. Ако се 

подхлъзнете и пушите, опитайте

отново.

Няма значение дали приемате 

Varenicline Pfizer преди или след 

хранене.

Ако приемете твърде много 

(предозиране)
3. Започнете да приемате Varenicline Pfizer. Някои хора намират за полезно да 

приемат Varenicline Pfizer с храна.
Незабавно се обадете на Вашия лекар 

или се свържете с Информационния 

център за отравяния за съвет (телефон 

0800 POISON или 0800 764 766) или 

отидете на спешна помощ в най-

близката болница, ако смятате, че вие   

или някой друг може да сте приели 

твърде много Varenicline Pfizer. Правете 

това, дори ако няма признаци на 

дискомфорт или отравяне.

• Намалете броя на цигарите, 
които пушите всеки ден през 
първите 12 седмици от приема 
на Varenicline Pfizer.

Колко време да го приемате

Ако опции 1 или 2 са избраният начин за 

отказване от тютюнопушенето, приемайте 

Varenicline Pfizer в продължение на 12 седмици.

• Спрете пушенето в последния ден от 12-

седмичния период на лечение. Това е 

вашата дата за напускане.
Вашият лекар може да Ви посъветва да 

приемате Varenicline Pfizer още 12 седмици 

след първото лечение. Това може да 

увеличи шансовете ви за

спиране в дългосрочен план.

• Продължете да приемате Varenicline 

Pfizer 1 mg таблетки за още 12 

седмици. Може да се нуждаете от спешна 

медицинска помощ.

Колко да приемате
Ако опция 3 е избраният начин за отказване от 

тютюнопушенето, приемайте Varenicline Pfizer в 

продължение на 12 седмици.

Вземете таблетките със себе си в 

болницата.Започнете с бялата таблетка от 0,5 mg 

и след това увеличете дозата до 

светлосиня таблетка от 1 mg. След това трябва да приемате 
Varenicline Pfizer още 12 седмици 
(общо 24 седмици).

Започването с ниска доза помага на 

тялото ви да свикне с Varenicline Pfizer.
Докато приемате 
Varenciline Pfizer

Ако имате тежко бъбречно заболяване, 

Вашият лекар може да Ви предпише различна 

доза.

Ако не спрете да пушите през първите 

12 седмици от лечението или ако 

започнете да пушите отново след 

лечението, можете да направите още 

един опит да спрете цигарите.

Уверете се, че се опитвате да спрете цигарите на 

датата си за отказване.

Обичайните инструкции за дозиране са 

изброени по-долу.
Ако се подхлъзнете и пушите, опитайте отново.

• Дни 1 - 3: Приемайте една бяла 

таблетка от 0,5 mg веднъж дневно.

Въпреки това, преди да направите нов опит, 

трябва да се опитате да разберете причините, 

поради които опитът ви да спрете цигарите е 

неуспешен, така че следващият ви опит да 

има по-голям шанс за

успех.

Неща, които трябва да направите

Спрете приема на Varenicline Pfizer и 

незабавно уведомете Вашия лекар, ако Вие 

или Вашето семейство/приятели забележите 

възбуда, враждебност, депресия или промени 

в поведението, мисленето или настроението, 

които не са типични за Вас, или развиете 

суицидни мисли или действия, тревожност, 

паника, агресия,

• Дни 4 - 7: Приемайте една бяла 
таблетка от 0,5 mg сутрин и 
една вечер.

• Седмици 2 - 4: Приемайте една 
светлосиня таблетка от 1 mg 
сутрин и една вечер.
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гняв, мания, необичайни усещания, 
халюцинации, параноя или
объркване.

Неща, за които трябва да се внимава Спрете приема на Varenicline 
Pfizer, ако...

Внимавайте да шофирате или да 

работите с машини, докато разберете 

как Varenicline Pfizer Ви влияе.

Спрете приема на Varenicline Pfizer и 

незабавно уведомете Вашия лекар, ако Вие 

или Вашето семейство/приятели 

забележите възбуда, враждебност, 

депресия или промени в поведението, 

мисленето или настроението, които не са 

типични за Вас, или развиете суицидни 

мисли или действия, тревожност, паника, 

агресия, гняв, мания, необичайни 

усещания, халюцинации, параноя или

объркване.

Всички споменавания за самоубийство или 

насилие трябва да се приемат сериозно. Това са 

много сериозни странични ефекти. Може да се 

нуждаете от спешна медицинска помощ или 

хоспитализация.

Varenicline Pfizer може да причини 

замаяност и сънливост при някои хора. 

Ако имате някой от тези симптоми, не 

шофирайте, не работете с машини и не 

правете нещо друго, което може да 

бъде опасно.

Не е известно дали тези промени са свързани 

с Varenicline Pfizer, тъй като е известно, че 

промените в настроението могат да се дължат 

и на ефектите от спирането на 

тютюнопушенето.

Бъдете внимателни, ако пиете алкохол, 

докато приемате това лекарство.

Има съобщения за повишено чувство на 

пиянство, докато приемате Varenicline 

Pfizer. Консумирането на алкохол по 

време на приема на Varenicline Pfizer може 

също да увеличи риска от

изпитвате промени в поведението, 

мисленето или настроението си, които не 

са типични за вас, например развитие на 

суицидни мисли или действия, 

тревожност, паника, агресия, гняв, мания, 

необичайни усещания, халюцинации, 

параноя или объркване.

Ако имате съществуващи проблеми със сърцето 

или кръвоносните съдове, уведомете Вашия лекар 

възможно най-скоро, ако забележите някакви 

промени в симптомите, докато приемате 

Varenicline Pfizer.

Някои хора са имали промени в поведението, 

мисленето или настроението, които не са 

типични за тях, когато започнат да приемат 

Varenicline Pfizer. Те могат да включват 

суицидни мисли или действия, тревожност, 

паника, агресия, гняв, мания, необичайни 

усещания,

халюцинации, параноя или объркване.

Вашият лекар може да проверява 

кръвното Ви налягане и нивата на 

кръвната захар от време на време, за да 

се увери, че не сте развили нежелани 

странични ефекти.

Тези симптоми са се появили при хора с 

предишни проблеми с психичното 

здраве, както и при такива без 

предишна анамнеза.
Важно е да спазвате всички 

назначения на Вашия лекар, за да 

може да се проверява напредъкът Ви.
Кажете на Вашия лекар, ако...

Ако ви предстои да започнете да приемате 

някое ново лекарство, напомнете на 

Вашия лекар и фармацевт, че приемате 

Varenicline Pfizer.

Странични ефекти Уведомете Вашия лекар или фармацевт, 

ако имате гадене (повръщане), докато 

приемате Varenicline Pfizer и това Ви 

тревожи.

Уведомете Вашия лекар или 
фармацевт възможно най-скоро, 
ако не се чувствате добре, докато 
приемате Varenicline Pfizer.

Кажете на всички други лекари, 

зъболекари и фармацевти, които Ви 

лекуват, че приемате това лекарство.

Около 3 от 10 души изпитват гадене, 

обикновено започващо през първата 

седмица. Повечето хора, които имат гадене, 

могат да продължат да приемат лекарството. 

Някои хора намират за полезно да приемат 

Varenicline Pfizer с храна.

Отказването от тютюнопушенето със или без 

лечение може да причини различни

симптоми. Те могат да включват промени в 

настроението, безсъние, затруднена 

концентрация, намален пулс, повишен апетит 

или наддаване на тегло. Това лекарство помага на 

много хора да се откажат от тютюнопушенето, но 

може да има нежелани странични ефекти при 

някои хора. Всички лекарства могат да имат 

странични ефекти. Може да се нуждаете от 

медицинска помощ, ако получите някои от 

нежеланите реакции.

Ако ви предстои операция, кажете на 
хирурга или анестезиолога, че 
приемате това лекарство.

Може да повлияе на други лекарства, използвани по 

време на операция.
Посъветвайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако забележите някое от 

следните и те ви тревожат:Ако забременеете, докато приемате 

това лекарство, незабавно 

уведомете Вашия лекар.
• проблеми със стомаха или червата

− запек

− диария

− усещане за подуване

− лошо храносмилане

− вятър

− гадене, повръщане

− стомашен дискомфорт

• сухота в устата, зъбобол

• главоболие

Неща, които не трябва да правите

Не приемайте Varenicline Pfizer за 

лечение на други оплаквания, освен 

ако Вашият лекар не Ви каже. Не се тревожете от следните списъци със 

странични ефекти.
Не давайте вашето лекарство на 
никого, дори ако той също се 
опитва да спре да пуши.

Може да не изпитате нито един от тях.

Помолете Вашия лекар или фармацевт да 

отговори на всички въпроси, които може да 

имате.
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• световъртеж

• проблеми със съня

− затруднения със съня

− сънливост

− необичайни сънища

• чувство на умора, умора

• признаци и симптоми на настинка

• промяна в апетита, наддаване на тегло

• промени във вкуса

• мускулни или ставни болки.

мускули и общо 
неразположение

Не съхранявайте Varenicline Pfizer 
или друго лекарство в
баня или близо до мивка.• проблеми с дишането

− хрипове

− затруднено дишане

− недостиг на въздух

Не го оставяйте на перваза на прозореца или 

в колата.

Топлината и влагата могат да унищожат някои 

лекарства.

• подуване на лицето, устните, устата, 

езика, гърлото, ръцете или краката
Дръжте го там, където децата не могат да 

го достигнат.

Някои хора съобщават за подуване 
на части от лицето и тялото си след 
прием на Varenicline Pfizer.

Заключен шкаф на поне метър и 
половина над земята е добро място 
за съхранение на лекарства.

Това са най-честите нежелани 
реакции на Varenicline Pfizer. 
Обикновено са леки.

• болка в гърдите, която може да се 

разпространи до врата и раменете, 

изтръпване или слабост на ръцете или 

краката, главоболие, замаяност и

объркване, зрителни нарушения, 

затруднено преглъщане, неясна реч 

или загуба на говор, колапс

Изхвърляне

Върнете нежеланите лекарства в 
аптеката за безопасно изхвърляне.Уведомете Вашия лекар възможно 

най-скоро, ако... Вашият лекар може да Ви каже да спрете 

приема на това лекарство или може да е 

изтекъл срокът на годност.
Уведомете Вашия лекар възможно най-

скоро, ако забележите някое от следните:
• необичаен или бърз пулс

• кръв в повръщано.

• треперене, припадъци или конвулсии

• проблеми със зрението или 
болка в очите Този списък включва много сериозни странични 

ефекти. Може да се нуждаете от спешна медицинска 

помощ или хоспитализация. Много сериозни 

нежелани реакции са редки.

Описание на продукта
• червена кръв в изпражненията

• стомашни болки
Как изглежда

• прекомерна жажда, сухота в 

устата и кожата, отделяне на 

големи количества урина.

Varenicline Pfizer се предлага в 2 
степени:Кажете на Вашия лекар или фармацевт, 

ако забележите нещо друго, което Ви 

кара да се чувствате зле. • Таблетките Varenicline Pfizer 0,5 mg са 

бели, филмирани, модифицирани 

таблетки с форма на капсула с надпис 

"Pfizer" от едната страна и "CHX 0,5" от 

другата.

Този списък включва сериозни нежелани реакции, 

които може да изискват медицинска помощ.
Други нежелани реакции, които не са изброени по-

горе, могат да се появят при някои хора. Някои от тези 

нежелани реакции (например промени в кръвното 

налягане или нивата на кръвната захар) могат да 

бъдат открити само когато Вашият лекар направи 

тестове, за да провери напредъка Ви.

Отидете в болница, ако...

• Таблетките Varenicline Pfizer 1 mg са 

светлосини, филмирани,

модифицирани таблетки с форма на 

капсула, маркирани "Pfizer" от едната 

страна и "CHX 1.0" от другата.

Незабавно уведомете Вашия лекар или 

отидете при злополуки и спешни 

случаи в най-близката болница и 

спрете приема на Varenicline Pfizer, ако 

получите някое от следните:

• самонараняване или мисли за 

самонараняване
След приемане
Варенцилин Пфайзер

Налични опаковки

Налични са следните опаковки:
• промени в поведението, мисленето или 

настроението, които не са типични за Вас, 

напр. ако развиете суицидна склонност

мисли или действия, тревожност, 

паника, агресия, гняв, мания, 

необичайни усещания,

халюцинации, параноя или 

объркване

• Начална опаковка за започване на 

лечението съдържа 11 x 0,5 mg таблетки 

и 42 x 1 mg таблетки

Съхранение

Съхранявайте таблетките си в опаковката, докато 

дойде време да ги приемете. • Продължаваща опаковка, съдържаща 56 x 1 

mg таблетки за продължаване

лечение.
Ако извадите таблетките от опаковката, те може 

да не се съхраняват добре.

Съхранявайте таблетките на сухо и 

хладно място, където температурата 

остава под 30°C.

• обрив или внезапно силно 

сърбящо подуване по кожата

Съставки
Активни съставки

• тежки болезнени червени мехури по 

кожата с втрисане, треска, болка

VARENICLINE PFIZER 5



Таблетките Varenicline Pfizer 0,5 mg 
съдържат еквивалента на 0,5 mg 
варениклин.

Таблетките Varenicline Pfizer 1 mg 
съдържат еквивалента на 1 mg 
варениклин.

неактивни съставки

Всяка таблетка Varenicline Pfizer 
съдържа следните неактивни 
съставки:

• Целулоза - микрокристална

• Калциев хидроген фосфат

• Кроскармелоза натрий

• Силициев диоксид-колоиден безводен

• Магнезиев стеарат

• Opadry Blue (таблетка от 1 mg), Opadry 

White (таблетка от 0,5 mg) и Opadry 

Clear.

Varenicline Pfizer не съдържа глутен.

Доставчик

Pfizer New Zealand Limited 

пощенска кутия 3998

Окланд, Нова Зеландия.

Безплатен номер: 0800 736 363.

Тази листовка е изготвена през октомври 

2018 г.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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