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

Wat staat er in deze bijsluiter? Hoewel het niet wordt aanbevolen 
om te roken na uw stopdatum, zal 
Varenicline Pfizer uw plezier in 
sigaretten verminderen als u tijdens 
de behandeling rookt.

Beslissen om te stoppen
roken

Deze bijsluiter beantwoordt enkele 
veelgestelde vragen over Varenicline 
Pfizer. Het bevat niet alle beschikbare 
informatie. Het is geen vervanging voor 
een gesprek met uw arts of apotheker.

Varenicline Pfizer helpt u te stoppen met 
roken. Andere dingen die je nodig hebt 
zijn:

Hoe Varenicline Pfizer
werken • wilskracht

• een stopplan
Alle medicijnen hebben risico's en 
voordelen. Uw arts heeft de risico's 
van het gebruik van Varenicline 
Pfizer afgewogen tegen de 
verwachte voordelen voor u.

Varenicline Pfizer bevat de werkzame stof 

varenicline en werkt door de effecten van 

nicotine in uw lichaam te blokkeren. In de 

hersenen bevinden zich receptoren voor 

nicotine. Wanneer sigarettenrook wordt 

ingeademd, hecht nicotine zich aan deze 

receptoren. Dit stuurt een bericht naar een 

ander deel van de hersenen om een   

chemische stof genaamd dopamine vrij te 

geven. Dopamine geeft een gevoel van genot 

dat maar van korte duur is. Het lichaam wil dit 

gevoel herhalen en de noodzaak om te blijven 

versterken

roken. Er wordt aangenomen dat 
Varenicline Pfizer werkt door deze 
receptoren te activeren en te 
voorkomen dat nicotine zich eraan 
hecht. Varenicline Pfizer bevat geen 
nicotine en is niet verslavend.

• steun van je familie en 
vrienden

• begeleiding, advies of extra 
ondersteuning

Als u zich zorgen maakt over het gebruik 

van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw 

arts of apotheker.

• veranderingen in uw gedrag, zodat 
u situaties vermijdt waarin u 
waarschijnlijk gaat roken.

Bewaar deze bijsluiter bij het geneesmiddel. 

Misschien moet je het nog een keer lezen.

De meeste mensen kunnen zonder 

begeleiding niet stoppen met roken. Uw 

arts en apotheker kunnen u advies, 

ondersteuning en informatiebronnen 

geven om u te helpen stoppen

roken. U kunt ook gratis advies en 

ondersteuning krijgen van Quitline door te 

bellen naar 0800 778 778 of online op 

www.quit.org.nz.

Wat Varenciline?
Pfizer wordt gebruikt voor:

Varenicline Pfizer is een geneesmiddel om 

volwassenen te helpen stoppen met roken. Het kan 

helpen de hunkering en ontwenningsverschijnselen 

te verminderen die kunnen optreden wanneer u 

stopt met roken.

Vraag uw arts als u vragen heeft 
over waarom dit geneesmiddel 
aan u is voorgeschreven.

Voordat je neemt
Varenciline Pfizer

Mensen die stoppen met roken worden vaak 

getroffen door nicotineontwenning. 

Symptomen van nicotineontwenning kunnen 

zijn: verlangen naar tabak, prikkelbaarheid, 

frustratie, boos zijn, slaapproblemen, 

depressieve stemming, zich angstig voelen, 

moeite

concentratie, rusteloosheid, verminderde 
hartslag, verhoogde eetlust of 
gewichtstoename. Niet iedereen heeft last 
van symptomen van nicotineontwenning.

Uw arts heeft het misschien om een   andere 

reden voorgeschreven.
Wanneer u het niet mag nemen?

Varenicline Pfizer is alleen op 
doktersrecept verkrijgbaar.

Gebruik Varenicline Pfizer niet als 
u allergisch bent voor:

• elk geneesmiddel dat 
vareniclinetartraat bevatGebruik bij kinderen

De beschikbare informatie ondersteunt 
het gebruik van dit geneesmiddel bij 
kinderen onder de 18 jaar niet.

• een van de ingrediënten vermeld aan het 

einde van deze bijsluiter.

Enkele van de symptomen van een 

allergische reactie kunnen zijn:
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• kortademigheid, piepende ademhaling of 

moeite met ademhalen

• psychische aandoeningen zoals 
depressie, gedachten aan
zelfmoord of zelfbeschadiging

stoppen met therapieën wordt 

niet aanbevolen.

• zwelling van het gezicht, de lippen, de 

tong of andere lichaamsdelen

De veiligheid en voordelen van het gebruik van 

Varenicline Pfizer in combinatie met andere 

geneesmiddelen om te stoppen met roken zijn 

niet onderzocht.

• nierproblemen

• uitslag, jeuk of netelroos op de huid. • herhaalde aanvallen of convulsies 

(epilepsie)Gebruik Varenicline Pfizer niet meer na de 

vervaldatum die op de verpakking staat 

vermeld of als de verpakking gescheurd is of 

tekenen van knoeien vertoont.

Sommige mensen hebben convulsies of 

toevallen gemeld tijdens het gebruik van 

Varenicline Pfizer.

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de 

volgende geneesmiddelen gebruikt:

volgend:

Als de houdbaarheidsdatum is verstreken of beschadigd, breng 

het dan terug naar uw apotheker voor verwijdering.

• hart- en bloedvatenproblemen zoals 

een hartaanval, pijn op de borst of 

een beroerte.

• insuline

• theofylline, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om 

astma te behandelenNeem contact op met uw arts als u niet 

zeker weet of u dit geneesmiddel moet 

gebruiken.

Vertel het uw arts als u zwanger 
bent, zwanger wordt of 
borstvoeding geeft.

• warfarine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het bloed 

te verdunnen.

De effecten van veranderingen in uw lichaam 

als gevolg van het stoppen met roken, met of 

zonder Varenicline Pfizer, kunnen de manier 

waarop deze geneesmiddelen werken 

veranderen. In sommige gevallen kan een 

aanpassing van de dosis nodig zijn.

Voordat u het begint te nemen • het wordt niet aanbevolen Varenicline 
Pfizer in te nemen terwijl u zwanger 
bent of borstvoeding geeft.

Vertel het uw arts als u gevoelens van 
somberheid, angst, stoornissen in het 
denken, emotionele reacties of gedrag 
heeft of heeft gehad die uw dagelijks 
leven hebben verstoord of verstoord.

• als u van plan bent zwanger te 
worden, moet uw behandeling zo 
worden getimed dat u de
cursus voordat u zwanger wordt.

Uw arts en apotheker hebben meer informatie over 

geneesmiddelen waarmee u voorzichtig moet zijn of die 

u moet vermijden tijdens het gebruik van dit 

geneesmiddel.

Voor sommige mensen is stoppen met 

roken, met of zonder behandeling, in 

verband gebracht met veranderingen in

gedrag, denken of stemming die niet typisch 

voor hen zijn, zoals het ontwikkelen van 

zelfmoordgedachten of -acties, angst, 

paniek, agressie, woede, manie, abnormale 

gewaarwordingen, hallucinaties, paranoia of 

verwarring.

Als u uw arts niets van het bovenstaande 

heeft verteld, vertel het hem/haar dan 

voordat u begint met het innemen van 

Varenicline Pfizer.

Vertel het uw arts als u allergisch bent voor 

andere medicijnen, voedingsmiddelen, 

conserveermiddelen of kleurstoffen.

Hoe te nemen
Varenciline Pfizer

Andere medicijnen gebruiken Volg zorgvuldig alle 
aanwijzingen van uw arts of 
apotheker op.

Sommige mensen hadden deze symptomen 

toen ze Varenicline Pfizer begonnen te 

gebruiken, en anderen ontwikkelden ze na 

enkele weken behandeling of na het 

stoppen met Varenicline Pfizer.

Vertel het uw arts of apotheker als u 

andere geneesmiddelen gebruikt

medicijnen, waaronder:
Ze kunnen afwijken van de 
informatie in deze bijsluiter.

• alle voorgeschreven medicijnen Als u de instructies op de 
verpakking niet begrijpt, vraag dan 
uw arts of apotheker om hulp.

Uw familie en vrienden moeten worden gevraagd 

om eventuele veranderingen in uw gedrag, 

denken of stemming die niet typisch voor u zijn, 

te controleren, bijvoorbeeld als u

zelfmoordgedachten of -acties, 
angst, paniek, agressie, woede, 
manie, abnormale gevoelens,
hallucinaties, paranoia of verwarring.

• alle medicijnen, vitamines, 

kruidensupplementen of natuurlijke 

therapieën die u zonder recept koopt bij een 

apotheek, supermarkt, natuurgeneeskundige 

of natuurvoedingswinkel.

Hoe te beginnen

Er zijn 3 manieren om te stoppen met 

roken met Varenicline Pfizer:Dit geldt ook voor andere geneesmiddelen om u te 

helpen stoppen met roken, zoals:
1. Kies een stopdatum waarop u 

stopt met roken.• nicotinevervangende therapie (NRT), 

waaronder pleisters, kauwgom, 

zuigtabletten, tabletten voor sublinguaal 

gebruik en inhalatoren (zoals Nicorette, 

Nicabate, QuitX)

Bespreek met uw arts de voordelen en 

risico's van het gebruik van Varenicline 

Pfizer om te beslissen of het geschikt voor u 

is.

• Noteer deze datum. U kunt 
deze datum schrijven op de
doos van het startpakket als 
herinnering.

Vertel het uw arts als u een van de 

volgende medische aandoeningen 

heeft of heeft gehad:

• bupropion (bijv. Zyban).
• Begin met Varenicline Pfizer 1 

tot 2 weken (7 tot 14 dagen)
vóór uw stopdatum.

Varenicline Pfizer gebruiken in 

combinatie met andere soorten roken
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• Gedurende deze tijd kunt u blijven 
roken.

• Week 5 - 12: Neem 's ochtends 
één lichtblauwe tablet van 1 mg 
en 's avonds één.

Bent u vergeten het in te nemen?

Als het minder dan 6 uur voor uw volgende 

dosis is, sla dan de gemiste dosis over en 

neem uw volgende dosis wanneer het de 

bedoeling is.

• Zorg ervoor dat u probeert te stoppen 

met roken op uw stopdatum. Als je 

uitglijdt en rookt, probeer dan

opnieuw.

• Week 13 - 24: Neem 's ochtends 
één lichtblauwe tablet van 1 mg 
en 's avonds één.

Anders moet u het innemen zodra u eraan 

denkt en daarna uw geneesmiddel weer 

innemen zoals u dat normaal zou doen.

2. Begin met het innemen van Varenicline Pfizer.
Hoe te nemen?

• Kies een stopdatum waarop u stopt 
met roken tussen dag 8 en 35 na het 
starten met Varenicline Pfizer.

Slik de tabletten heel door met een 
vol glas water. Neem geen dubbele dosis om een   

vergeten dosis in te halen.
Wanneer te nemen?• Noteer deze datum. U kunt 

deze datum schrijven op de
doos van het startpakket als 
herinnering.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, 

raadpleeg dan uw arts of apotheker.Neem uw geneesmiddel elke dag op 

ongeveer hetzelfde tijdstip in.
Als u moeite heeft om eraan te denken uw 

geneesmiddel in te nemen, vraag dan uw 

apotheker om enkele tips.

Dit zal het beste effect hebben en u helpen 

herinneren wanneer u het moet innemen.• Zorg ervoor dat u probeert te stoppen 

met roken op uw stopdatum. Als je 

uitglijdt en rookt, probeer dan

opnieuw.

Het maakt niet uit of u Varenicline 
Pfizer voor of na het eten inneemt. Als u te veel heeft 

ingenomen (overdosis)
3. Begin met het innemen van Varenicline Pfizer.

Sommige mensen vinden het nuttig om 

Varenicline Pfizer met voedsel in te nemen.

Bel onmiddellijk uw arts of neem 
contact op met het Vergiftigingen 
Informatie Centrum voor advies 
(telefoon 0800 VERGIFT of 0800 764 766), 
of ga naar de Spoedeisende Hulp van 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u 
denkt dat u of iemand anders te veel 
Varenicline Pfizer heeft ingenomen. Doe 
dit ook als er geen tekenen van 
ongemak of vergiftiging zijn.

• Verminder het aantal sigaretten 
dat u elke dag rookt gedurende de 
eerste 12 weken dat u Varenicline 
Pfizer gebruikt.

Hoe lang duurt het?

Als optie 1 of 2 de gekozen manier is om 

te stoppen met roken, neem dan 

Varenicline Pfizer gedurende 12 weken.

• Stop met roken op de laatste dag 
van de behandelperiode van 12 
weken. Dit is je stopdatum. Uw arts kan u adviseren Varenicline 

Pfizer nog eens 12 weken na uw 
eerste behandeling in te nemen. 
Dit kan uw kansen op
op den duur stoppen.

• Ga door met het innemen van Varenicline 

Pfizer 1 mg tabletten gedurende nog eens 12 

weken. Het kan zijn dat u dringend medische hulp 

nodig heeft.

Hoeveel te nemen?
Als optie 3 de gekozen manier is om te 

stoppen met roken, neem dan Varenicline 

Pfizer gedurende 12 weken.

Neem uw tabletten mee naar het 

ziekenhuis.Begin met de witte tablet van 0,5 mg en 

verhoog vervolgens de dosis tot de 

lichtblauwe tablet van 1 mg. Daarna moet u Varenicline Pfizer 
nog 12 weken (in totaal 24 
weken) gebruiken.

Beginnen met een lage dosis helpt uw   

lichaam te wennen aan Varenicline Pfizer.
Terwijl u Varenciline 
Pfizer gebruikt

Als u een ernstige nierziekte heeft, kan 
uw arts een andere dosis voorschrijven.

Als u de eerste 12 weken van de 
behandeling niet stopt met roken of 
als u na de behandeling weer gaat 
roken, kunt u opnieuw proberen te 
stoppen met roken.

Zorg ervoor dat u probeert te stoppen met 

roken op uw stopdatum.

De gebruikelijke doseringsinstructies staan   

hieronder vermeld.
Als je uitglijdt en rookt, probeer het dan opnieuw.

• Dagen 1 - 3: Neem eenmaal daags 

één witte tablet van 0,5 mg.

Voordat u echter een nieuwe poging doet, moet 

u proberen de redenen te begrijpen waarom uw 

poging om te stoppen met roken is mislukt, 

zodat uw volgende poging een grotere kans 

heeft om te stoppen met roken.

succes.

Dingen die je moet doen

Stop met het innemen van Varenicline 
Pfizer en vertel het onmiddellijk aan uw 
arts als u of uw familie/vrienden 
agitatie, vijandigheid, depressie of 
veranderingen in gedrag, denken of 
stemming opmerken die niet typisch 
voor u zijn, of als u zelfmoordgedachten 
of -acties, angst, paniek, agressie,

• Dagen 4 - 7: Neem 's ochtends 
en één 's avonds één witte tablet 
van 0,5 mg.

• Weken 2 - 4: Neem 's ochtends 
één lichtblauwe tablet van 1 mg 
en 's avonds één.
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woede, manie, abnormale gewaarwordingen, 

hallucinaties, paranoia of

verwardheid.

Dingen om op te letten Stop met het innemen van 

Varenicline Pfizer als...
Wees voorzichtig met autorijden of het 

bedienen van machines totdat u weet welke 

invloed Varenicline Pfizer op u heeft.

Stop met het innemen van Varenicline 

Pfizer en vertel het onmiddellijk aan uw 

arts als u of uw familie/vrienden agitatie, 

vijandigheid, depressie of veranderingen in 

gedrag, denken of stemming opmerken die 

niet typisch voor u zijn, of als u 

zelfmoordgedachten of -acties, angst, 

paniek, agressie, woede, manie, abnormale 

gewaarwordingen, hallucinaties, paranoia 

of

verwardheid.

Alle vermeldingen van zelfmoord of geweld 

moeten serieus worden genomen. Dit zijn 

zeer ernstige bijwerkingen. Het kan zijn dat u 

dringend medische hulp of ziekenhuisopname 

nodig heeft.

Varenicline Pfizer kan bij sommige 

mensen duizeligheid en slaperigheid 

veroorzaken. Als u een van deze 

symptomen heeft, mag u niet autorijden, 

machines bedienen of iets anders doen 

dat gevaarlijk kan zijn.

Het is niet bekend of deze veranderingen verband 

houden met Varenicline Pfizer, aangezien het bekend 

is dat stemmingswisselingen ook het gevolg kunnen 

zijn van de effecten van stoppen met roken.
Wees voorzichtig als u alcohol drinkt 

terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn meldingen geweest van toegenomen 

gevoelens van dronkenschap tijdens het 

gebruik van Varenicline Pfizer. Het drinken 

van alcohol tijdens het gebruik van 

Varenicline Pfizer kan ook uw risico op:

veranderingen in uw gedrag, denken of 
stemming ervaart die niet typisch voor u 
zijn, bijv. het ontwikkelen van 
zelfmoordgedachten of -acties, angst, 
paniek, agressie, woede, manie, 
abnormale gewaarwordingen, 
hallucinaties, paranoia of verwarring.

Als u bestaande hart- of 

bloedvatproblemen heeft, vertel het dan 

zo snel mogelijk aan uw arts als u 

veranderingen in de symptomen opmerkt 

terwijl u Varenicline Pfizer gebruikt.

Sommige mensen hebben veranderingen in 

gedrag, denken of stemming gehad die niet 

typisch voor hen zijn wanneer ze Varenicline 

Pfizer gaan gebruiken. Deze kunnen 

zelfmoordgedachten of -handelingen, angst, 

paniek, agressie, woede, manie, abnormale 

gevoelens,

hallucinaties, paranoia of verwarring.

Uw arts kan van tijd tot tijd uw 
bloeddruk en bloedglucosewaarden 
controleren om er zeker van te zijn dat u 
geen ongewenste bijwerkingen heeft 
gekregen.

Deze symptomen zijn opgetreden bij 
mensen met eerdere psychische 
problemen, maar ook bij mensen 
zonder voorgeschiedenis.

Het is belangrijk om alle afspraken van 

uw arts na te komen, zodat uw voortgang 

kan worden gecontroleerd.
Vertel het uw arts als...

Als u op het punt staat te beginnen met 

een nieuw geneesmiddel, herinner uw 

arts en apotheker er dan aan dat u 

Varenicline Pfizer gebruikt.

Bijwerkingen Vertel het uw arts of apotheker als u 
misselijk wordt tijdens het gebruik 
van Varenicline Pfizer en u zich 
zorgen maakt.

Vertel het uw arts of apotheker zo 
snel mogelijk als u zich niet lekker 
voelt terwijl u Varenicline Pfizer 
gebruikt.

Vertel andere artsen, tandartsen en 
apothekers die u behandelen dat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Ongeveer 3 op de 10 mensen ervaren 

misselijkheid, meestal beginnend in de eerste 

week. De meeste mensen die misselijkheid 

hebben, kunnen het medicijn blijven gebruiken. 

Sommige mensen vinden het nuttig om 

Varenicline Pfizer met voedsel in te nemen.

Stoppen met roken met of zonder behandeling 

kan verschillende oorzaken hebben:

symptomen. Deze kunnen bestaan   uit 

stemmingswisselingen, slapeloosheid, 

concentratieproblemen, verlaagde hartslag, 

toegenomen eetlust of gewichtstoename. Dit 

geneesmiddel helpt veel mensen om te stoppen 

met roken, maar het kan bij sommige mensen 

ongewenste bijwerkingen hebben. Alle 

medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. U 

heeft mogelijk medische hulp nodig als u enkele 

van de bijwerkingen krijgt.

Als u een operatie moet ondergaan, vertel 

dan aan de chirurg of anesthesist dat u dit 

geneesmiddel gebruikt.

Het kan invloed hebben op andere geneesmiddelen die tijdens de 

operatie worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies als 

u een van de volgende symptomen 

opmerkt en u zich zorgen maakt:Als u zwanger wordt terwijl u dit 

geneesmiddel gebruikt, vertel dit dan 

onmiddellijk aan uw arts.
• maag- of darmproblemen

− constipatie

− diarree

− opgeblazen gevoel

− indigestie

− wind
− misselijkheid, braken

− maagklachten

• droge mond, kiespijn

• hoofdpijn

Dingen die je niet moet doen

Gebruik Varenicline Pfizer niet om 
andere klachten te behandelen, 
tenzij uw arts u dat zegt. Schrik niet van de volgende lijsten 

met bijwerkingen.
Geef uw geneesmiddel niet aan iemand 

anders, ook niet als deze ook probeert 

te stoppen met roken.

U kunt ze misschien niet ervaren.

Vraag uw arts of apotheker om 
eventuele vragen te 
beantwoorden.
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• duizeligheid

• slaapproblemen

− moeite met slapen

− slaperigheid

− abnormale dromen

• moe voelen, vermoeidheid

• tekenen en symptomen van verkoudheid

• verandering in eetlust, gewichtstoename

• veranderingen in smaak

• spier- of gewrichtspijn.

spieren en algemeen onwel 
voelen

Bewaar Varenicline Pfizer of enig 
ander geneesmiddel niet in de
badkamer of in de buurt van een wastafel.• ademhalingsproblemen

− piepende ademhaling

− moeite met ademhalen

− kortademigheid

Laat het niet op een vensterbank of in de 

auto liggen.

Hitte en vochtigheid kunnen sommige 

medicijnen vernietigen.

• zwelling van het gezicht, lippen, mond, 

tong, keel, handen of voeten
Bewaar het op een plaats waar kinderen er 

niet bij kunnen.

Sommige mensen hebben melding gemaakt 

van zwelling van delen van hun gezicht en 

lichaam na inname van Varenicline Pfizer.

Een afgesloten kast op minimaal anderhalve 

meter boven de grond is een goede plek om 

medicijnen te bewaren.
Dit zijn de meest voorkomende 
bijwerkingen van Varenicline Pfizer. 
Ze zijn meestal mild.

• pijn op de borst, die kan uitstralen naar 

de nek en schouders, gevoelloosheid of 

zwakte van de armen of benen, 

hoofdpijn, duizeligheid en

verwardheid, visuele stoornis, moeite 
met slikken, onduidelijke spraak of 
verlies van spraak, collaps

Beschikbaarheid

Breng uw ongewenste medicijnen terug naar 

uw apotheek voor veilige verwijdering.Vertel het uw arts zo snel 
mogelijk als... Uw arts kan u vertellen om te stoppen met het 

gebruik van dit geneesmiddel of de 

houdbaarheidsdatum is mogelijk verstreken.
Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u een 

van de volgende symptomen opmerkt:
• abnormale of snelle hartslag

• bloed in braaksel.
• trillen, toevallen of stuiptrekkingen

• problemen met uw zicht of pijn in 
uw ogen Deze lijst bevat zeer ernstige bijwerkingen. Het 

kan zijn dat u dringend medische hulp of 

ziekenhuisopname nodig heeft. Zeer ernstige 

bijwerkingen zijn zeldzaam.

Product beschrijving
• rood bloed in ontlasting

• buikpijn Hoe het eruit ziet

• overmatige dorst, droge 
mond en huid, grote 
hoeveelheden urine.

Varenicline Pfizer is verkrijgbaar in 2 
sterktes:

Vertel het uw arts of apotheker als 
u iets anders opmerkt waardoor u 
zich onwel voelt. • Varenicline Pfizer 0,5 mg tabletten zijn 

witte, filmomhulde, gemodificeerde 

capsulevormige tabletten met de 

markering "Pfizer" aan de ene kant en "CHX 

0,5" aan de andere kant.

Deze lijst bevat ernstige bijwerkingen die 
medische aandacht kunnen vereisen.

Andere bijwerkingen die hierboven niet zijn vermeld, 

kunnen bij sommige mensen voorkomen. Sommige 

van deze bijwerkingen (bijvoorbeeld veranderingen 

in bloeddruk of bloedsuikerspiegels) kunnen alleen 

worden gevonden wanneer uw arts tests doet om uw 

voortgang te controleren.

Ga naar het ziekenhuis als...

• Varenicline Pfizer 1 mg tabletten 
zijn lichtblauw, filmomhuld,
gemodificeerde capsulevormige tabletten, 

gemarkeerd met "Pfizer" aan de ene kant 

en "CHX 1.0" aan de andere.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar 

de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis en stop met het innemen van 

Varenicline Pfizer als u een van de volgende 

verschijnselen krijgt:

• zelfbeschadiging of gedachten aan 

zelfbeschadiging
Na het nemen van
Varenciline Pfizer

Pakketten beschikbaar

De volgende pakketten zijn beschikbaar:
• veranderingen in gedrag, denken of 

stemming die niet typisch voor u zijn, 
bijv. als u suïcidaal wordt
gedachten of handelingen, angst, 
paniek, agressie, woede, manie, 
abnormale gevoelens,
hallucinaties, paranoia of 
verwarring

• Startpakket om de behandeling te 

starten, bevat 11 tabletten van 0,5 mg 

en 42 tabletten van 1 mg

Opslag
Bewaar uw tabletten in de verpakking totdat het 

tijd is om ze in te nemen. • Vervolgverpakking met 56 x 1 mg 
tabletten om door te gaan
behandeling.

Als u de tabletten uit de verpakking haalt, zijn ze 

mogelijk niet goed houdbaar.

Bewaar uw tabletten op een koele, droge 

plaats waar de temperatuur onder de 

30°C blijft.

• huiduitslag of plotselinge ernstige 

jeukende zwellingen op de huid

ingrediënten

Actieve ingrediënten

• ernstige pijnlijke rode blaren op de huid 

met koude rillingen, koorts, pijn
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Varenicline Pfizer 0,5 mg tabletten 
bevatten het equivalent van 0,5 mg 
varenicline.

Varenicline Pfizer 1 mg tabletten 
bevatten het equivalent van 1 mg 
varenicline.

inactieve ingredienten

Elke tablet Varenicline Pfizer 
bevat de volgende inactieve 
ingrediënten:

• Cellulose - microkristallijn

• Calciumwaterstoffosfaat

• Croscarmellosenatrium

• Silica-colloïdaal watervrij

• Magnesium stearaat

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

Varenicline Pfizer is glutenvrij.

Leverancier

Pfizer New Zealand Limited 

Postbus 3998

Auckland, Nieuw-Zeeland.

Gratis nummer: 0800 736 363.

Deze bijsluiter is opgesteld in oktober 
2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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