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

Varenicline tartrate

Ano ang nasa leaflet na ito Bagama't hindi inirerekomenda na manigarilyo 

ka pagkatapos ng iyong petsa ng paghinto, 

babawasan ng Varenicline Pfizer ang iyong 

kasiyahan sa mga sigarilyo kung naninigarilyo 

ka habang nasa paggamot.

Nagpapasya na huminto
paninigarilyo

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang 

tanong tungkol sa Varenicline Pfizer. Hindi ito 

naglalaman ng lahat ng magagamit na 

impormasyon. Hindi nito pinapalitan ang 

pakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.

Tinutulungan ka ng Varenicline Pfizer na ihinto ang 

paninigarilyo. Ang iba pang mga bagay na kailangan mo ay 

kinabibilangan ng:
Paano ang Varenicline Pfizer
gumagana

• lakas ng loob

• isang plano sa pagtigil

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib 

at benepisyo. Natimbang ng iyong doktor ang 

mga panganib ng pag-inom mo ng Varenicline 

Pfizer laban sa mga benepisyong inaasahang 

makukuha nito para sa iyo.

Ang Varenicline Pfizer ay naglalaman ng aktibong 

sangkap na varenicline at gumagana sa 

pamamagitan ng pagharang sa mga epekto ng 

nikotina sa iyong katawan. May mga receptor para sa 

nikotina sa utak. Kapag nalalanghap ang usok ng 

sigarilyo, nakakabit ang nikotina sa mga receptor na 

ito. Nagpapadala ito ng mensahe sa ibang bahagi ng 

utak upang maglabas ng kemikal na tinatawag na 

dopamine. Ang dopamine ay nagbibigay ng 

pakiramdam ng kasiyahan na tumatagal lamang ng 

maikling panahon. Gusto ng katawan na ulitin ang 

pakiramdam na ito na nagpapatibay sa 

pangangailangang panatilihin

paninigarilyo. Ito ay pinaniniwalaan na ang 

Varenicline Pfizer ay gumagana sa pamamagitan 

ng pag-activate ng mga receptor na ito at 

pagharang sa nikotina mula sa paglakip sa kanila. 

Ang Varenicline Pfizer ay hindi naglalaman ng 

nikotina at hindi ito nakakahumaling.

• suporta mula sa iyong pamilya at mga 

kaibigan

• pagpapayo, payo o karagdagang 
suporta

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

• pagbabago sa iyong pag-uugali, upang 

maiwasan mo ang mga sitwasyon kung saan 

malamang na manigarilyo ka.

Itago ang leaflet na ito kasama ng gamot. 

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring huminto sa 

paninigarilyo nang walang suporta. Ang iyong doktor at 

parmasyutiko ay maaaring magbigay sa iyo ng payo, suporta 

at mga mapagkukunan ng impormasyon upang matulungan 

kang huminto

paninigarilyo. Maaari ka ring makakuha ng libreng 

payo at suporta mula sa Quitline sa pamamagitan 

ng pagtawag sa 0800 778 778 o online sa 

www.quit.org.nz.

Anong Varenciline
Ginagamit ang Pfizer para sa

Ang Varenicline Pfizer ay isang gamot upang matulungan ang 

mga matatanda na huminto sa paninigarilyo. Makakatulong ito 

upang mabawasan ang mga sintomas ng craving at 

withdrawal na maaaring mangyari habang huminto ka sa 

paninigarilyo.

Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang 

anumang mga katanungan tungkol sa kung bakit 

ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo.

Bago mo kunin
Varenciline Pfizer

Ang mga taong huminto sa paninigarilyo ay 

kadalasang apektado ng pag-alis ng nikotina. Ang 

mga sintomas ng pag-alis ng nikotina ay maaaring 

magsama ng pananabik para sa tabako, 

pagkamayamutin, pagkabigo, galit, mga problema 

sa pagtulog, nalulumbay na kalooban, pakiramdam 

ng pagkabalisa, kahirapan

pag-concentrate, pagkabalisa, pagbaba ng 

tibok ng puso, pagtaas ng gana o pagtaas ng 

timbang. Hindi lahat ay apektado ng mga 

sintomas ng pag-alis ng nikotina.

Maaaring inireseta ito ng iyong doktor para 

sa ibang dahilan.
Kapag hindi mo dapat kunin

Available lang ang Varenicline 
Pfizer sa reseta ng doktor.

Huwag uminom ng Varenicline Pfizer kung 

mayroon kang allergy sa:

• anumang gamot na naglalaman 

ng varenicline tartrateGamitin sa mga bata

Ang magagamit na impormasyon ay hindi 

sumusuporta sa paggamit ng gamot na ito sa 

mga batang wala pang 18 taong gulang.

• alinman sa mga sangkap na nakalista sa 

dulo ng leaflet na ito.

Ang ilan sa mga sintomas ng isang reaksiyong 

alerdyi ay maaaring kabilang ang:
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• igsi ng paghinga, paghinga o 
hirap sa paghinga

• mga kondisyon sa kalusugan ng isip 

tulad ng depresyon, pag-iisip ng

pagpapakamatay o pananakit sa sarili

hindi inirerekomenda ang mga 

therapy sa pagtigil.

• pamamaga ng mukha, labi, dila o iba 
pang bahagi ng katawan

Ang kaligtasan at mga benepisyo ng pag-inom ng 

Varenicline Pfizer kasama ng iba pang mga 

gamot upang huminto sa paninigarilyo ay hindi 

pa napag-aralan.

• mga problema sa bato

• pantal, pangangati o pantal sa balat. • paulit-ulit na pagtama o 

kombulsyon (epilepsy)
Huwag uminom ng Varenicline Pfizer pagkatapos ng 

petsa ng pag-expire na naka-print sa pack o kung ang 

packaging ay napunit o nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pakikialam.

Ang ilang mga tao ay nag-ulat ng mga 

kombulsyon o pagkakabit habang umiinom 

ng Varenicline Pfizer.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko 

kung umiinom ka ng alinman sa

sumusunod:

Kung ito ay nag-expire o nasira, ibalik ito 
sa iyong parmasyutiko para itapon.

• mga problema sa puso at daluyan ng dugo 

tulad ng atake sa puso, pananakit ng dibdib 

o stroke.

• insulin

• theophylline, isang gamot na ginagamit sa 

paggamot ng hikaKausapin ang iyong doktor kung hindi ka 

sigurado kung dapat mong inumin ang 

gamot na ito.

Sabihin sa iyong doktor kung 
ikaw ay buntis, buntis o 
nagpapasuso.

• warfarin, isang gamot na ginagamit sa 

pagpapanipis ng dugo.

Ang mga epekto ng mga pagbabago sa iyong 

katawan na nagreresulta sa pagtigil sa 

paninigarilyo, mayroon man o walang Varenicline 

Pfizer, ay maaaring magbago sa paraan ng 

paggana ng mga gamot na ito. Sa ilang mga kaso, 

maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis.

Bago mo simulan itong kunin • hindi inirerekomenda na uminom 
ka ng Varenicline Pfizer habang 
ikaw ay buntis o nagpapasuso.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon o 

nagkaroon ng pakiramdam ng mahinang 

mood, pagkabalisa, abala sa pag-iisip, 

emosyonal na reaksyon o pag-uugali na 

nakagambala o nakakasagabal sa iyong pang-

araw-araw na buhay.

• kung plano mong magbuntis, dapat na 
naka-time ang iyong paggamot upang 
makumpleto mo ang
course bago mabuntis.

Ang iyong doktor at parmasyutiko ay may higit 

pang impormasyon sa mga gamot na dapat 

maging maingat o iwasan habang umiinom ng 

gamot na ito.
Para sa ilang mga tao, ang paghinto sa 

paninigarilyo, mayroon man o walang 

paggamot, ay nauugnay sa mga pagbabago sa

pag-uugali, pag-iisip o mood na hindi karaniwan 

para sa kanila hal. pagbuo ng mga pag-iisip o 

pagkilos ng pagpapakamatay, pagkabalisa, 

pagkasindak, pagsalakay, galit, kahibangan, 

abnormal na sensasyon, guni-guni, paranoya o 

pagkalito.

Kung hindi mo pa nasasabi sa iyong doktor 

ang alinman sa mga nabanggit, sabihin sa 

kanya bago mo simulan ang pag-inom ng 

Varenicline Pfizer.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang 

allergy sa anumang iba pang mga gamot, 

pagkain, preservative o tina.

Paano kumuha
Varenciline Pfizer

Pag-inom ng iba pang mga gamot
Maingat na sundin ang lahat ng direksyon 

na ibinigay sa iyo ng iyong doktor o 

parmasyutiko.
Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng mga sintomas 

na ito noong nagsimula silang uminom ng 

Varenicline Pfizer, at ang iba ay nagkaroon ng mga 

ito pagkatapos ng ilang linggo ng paggamot o 

pagkatapos ihinto ang Varenicline Pfizer.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko 

kung umiinom ka ng iba pa

mga gamot, kabilang ang:
Maaaring iba ang mga ito sa 

impormasyon sa leaflet na ito.
• lahat ng iniresetang gamot

Kung hindi mo naiintindihan ang mga 

tagubilin sa pack, humingi ng tulong sa 

iyong doktor o parmasyutiko.

Dapat hilingin sa iyong pamilya at mga kaibigan 

na subaybayan ang anumang mga pagbabago sa 

iyong pag-uugali, pag-iisip o mood na hindi 

karaniwan para sa iyo hal.

bumuo ng mga pag-iisip o pagkilos ng 

pagpapakamatay, pagkabalisa, gulat, pagsalakay, 

galit, kahibangan, abnormal na sensasyon,

guni-guni, paranoya o pagkalito.

• lahat ng gamot, bitamina, herbal 

supplement o natural na mga terapiyang 

binibili mo nang walang reseta mula sa 

isang parmasya, supermarket, naturopath 

o health food shop.

Paano magsimula

Mayroong 3 paraan upang huminto sa 

paninigarilyo sa Varenicline Pfizer:Kabilang dito ang iba pang mga gamot upang matulungan kang 

huminto sa paninigarilyo tulad ng:
1. Pumili ng petsa ng paghinto kung kailan ka 

titigil sa paninigarilyo.• nicotine replacement therapy (NRT), 
na kinabibilangan ng mga patch, 
gum, lozenges, sublingual na tablet at 
inhaler (gaya ng Nicorette, Nicabate, 
QuitX)

Talakayin sa iyong doktor ang mga benepisyo at 

panganib ng pagkuha ng Varenicline Pfizer 

upang magpasya kung ito ay tama para sa iyo.

• Itala ang petsang ito. Maaari 
mong isulat ang petsang ito sa
karton ng Initiation Pack 
bilang paalala.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon o 

nagkaroon ka ng alinman sa mga 

sumusunod na kondisyong medikal:

• bupropion (hal. Zyban).
• Simulan ang pag-inom ng Varenicline Pfizer 1 

hanggang 2 linggo (7 hanggang 14 na araw)

bago ang iyong petsa ng paghinto.

Ang pagkuha ng Varenicline Pfizer 

kasama ng iba pang paninigarilyo
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• Maaari kang magpatuloy sa paninigarilyo sa 

panahong ito.

• Linggo 5 - 12: Uminom ng isang 
light blue 1 mg tablet sa umaga at 
isa sa gabi.

Kung nakalimutan mong kunin

Kung ito ay mas mababa sa 6 na oras bago ang iyong 

susunod na dosis, laktawan ang dosis na napalampas 

mo at kunin ang iyong susunod na dosis kapag ikaw ay 

sinadya.

• Siguraduhing subukan mong huminto sa 

paninigarilyo sa petsa ng iyong paghinto. Kung 

nadulas ka at naninigarilyo, subukan

muli.

• Linggo 13 - 24: Uminom ng 
isang light blue 1 mg tablet sa 
umaga at isa sa gabi.

Kung hindi, inumin ito sa sandaling maalala mo, 

at pagkatapos ay bumalik sa pag-inom ng iyong 

gamot gaya ng karaniwan mong ginagawa.

2. Simulan ang pag-inom ng Varenicline Pfizer.
Paano ito kunin

• Pumili ng petsa ng paghinto kung kailan ka 

titigil sa paninigarilyo sa pagitan ng mga 

araw 8 at 35 ng pagsisimula ng Varenicline 

Pfizer.

Lunukin ang mga tablet nang buo na may 

isang buong baso ng tubig.
Huwag kumuha ng dobleng dosis para 

makabawi sa dosis na napalampas mo.
Kailan ito kukunin• Itala ang petsang ito. Maaari 

mong isulat ang petsang ito sa
karton ng Initiation Pack 
bilang paalala.

Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.Uminom ng iyong gamot sa halos 

parehong oras bawat araw.
Kung nahihirapan kang matandaan na inumin 

ang iyong gamot, tanungin ang iyong 

parmasyutiko para sa ilang mga pahiwatig.

Magkakaroon ito ng pinakamahusay na epekto at 

makakatulong sa iyong matandaan kung kailan ito dadalhin.• Siguraduhing subukan mong huminto sa 

paninigarilyo sa petsa ng iyong paghinto. Kung 

nadulas ka at naninigarilyo, subukan

muli.

Hindi mahalaga kung uminom ka ng 

Varenicline Pfizer bago o pagkatapos 

kumain.

Kung umiinom ka ng sobra 

(sobrang dosis)
3. Simulan ang pag-inom ng Varenicline Pfizer.

Nakikita ng ilang tao na nakakatulong ang pag-inom 

ng Varenicline Pfizer kasama ng pagkain.

Kaagad na tawagan ang iyong doktor o 

makipag-ugnayan sa Poisons Information 

Center para sa payo (telepono sa 0800 POISON 

o 0800 764 766), o pumunta sa Aksidente at 

Emerhensiya sa pinakamalapit na ospital 

kung sa tingin mo na ikaw o sinuman ay 

maaaring uminom ng labis na Varenicline 

Pfizer. Gawin ito kahit na walang mga 

palatandaan ng kakulangan sa ginhawa o 

pagkalason.

• Bawasan ang bilang ng mga 

sigarilyong iyong hinihithit araw-

araw sa unang 12 linggo ng pag-

inom ng Varenicline Pfizer.

Gaano ito katagal
Kung ang mga opsyon 1 o 2 ang napiling paraan 

upang huminto sa paninigarilyo, uminom ng 

Varenicline Pfizer sa loob ng 12 linggo.

• Itigil ang paninigarilyo sa huling araw ng 12 

linggong panahon ng paggamot. Ito ang 

petsa ng iyong paghinto.
Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na uminom ng 

Varenicline Pfizer para sa karagdagang 12 linggo 

pagkatapos ng iyong unang paggamot. Ito ay maaaring 

tumaas ang iyong mga pagkakataon ng

huminto sa mahabang panahon.

• Ipagpatuloy ang pag-inom ng Varenicline 

Pfizer 1 mg tablet para sa karagdagang 12 

linggo. Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal 

na atensyon.

Magkano ang dadalhin
Kung ang opsyon 3 ang napiling paraan upang 

huminto sa paninigarilyo, uminom ng Varenicline 

Pfizer sa loob ng 12 linggo.

Dalhin ang iyong mga tablet sa 
ospital.Magsimula sa puting 0.5 mg na tablet at 

pagkatapos ay dagdagan ang dosis hanggang 

sa mapusyaw na asul na 1 mg na tablet. Kailangan mong uminom ng Varenicline 

Pfizer para sa karagdagang 12 linggo (24 na 

linggo sa kabuuan).

Ang pagsisimula sa mababang dosis ay nakakatulong 

sa iyong katawan na masanay sa Varenicline Pfizer.
Habang umiinom ka ng 
Varenciline Pfizer

Kung mayroon kang malubhang sakit sa bato, 

maaaring magreseta ang iyong doktor ng ibang 

dosis.

Kung hindi ka huminto sa paninigarilyo sa unang 

12 linggo ng paggamot o kung nagsimula kang 

manigarilyo muli pagkatapos ng paggamot, 

maaari kang gumawa ng isa pang pagtatangka na 

huminto sa paninigarilyo.

Siguraduhing subukan mong huminto sa paninigarilyo sa 

petsa ng iyong paghinto.

Ang karaniwang mga tagubilin sa dosis ay 

nakalista sa ibaba.
Kung nadulas ka at naninigarilyo, subukang muli.

• Araw 1 - 3: Uminom ng isang puting 

0.5 mg tablet minsan sa isang araw.

Gayunpaman, bago ka gumawa ng isa pang pagtatangka, dapat 

mong subukang unawain ang mga dahilan kung bakit nabigo 

ang iyong pagtatangka na huminto sa paninigarilyo, upang ang 

iyong susunod na pagtatangka ay magkaroon ng mas 

magandang pagkakataon na

tagumpay.

Mga bagay na dapat mong gawin

Itigil ang pag-inom ng Varenicline Pfizer at 

sabihin kaagad sa iyong doktor kung napapansin 

mo o ng iyong pamilya/mga kaibigan ang 

pagkabalisa, poot, depresyon o mga pagbabago 

sa pag-uugali, pag-iisip, o mood na hindi 

karaniwan para sa iyo, o nagkakaroon ka ng mga 

pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay, 

pagkabalisa, gulat, pagsalakay,

• Araw 4 - 7: Uminom ng isang 
puting 0.5 mg tablet sa umaga at 
isa sa gabi.

• Linggo 2 - 4: Uminom ng isang 
light blue 1 mg tablet sa umaga 
at isa sa gabi.
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galit, kahibangan, abnormal na 
sensasyon, guni-guni, paranoya o
pagkalito.

Mga bagay na dapat ingatan Itigil ang pag-inom ng Varenicline 

Pfizer kung...
Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung 

paano ka naaapektuhan ng Varenicline Pfizer.

Itigil ang pag-inom ng Varenicline Pfizer at 

sabihin kaagad sa iyong doktor kung 

napapansin mo o ng iyong pamilya/mga 

kaibigan ang pagkabalisa, poot, depresyon o 

mga pagbabago sa pag-uugali, pag-iisip, o 

mood na hindi karaniwan para sa iyo, o 

nagkakaroon ka ng mga pag-iisip o pagkilos 

ng pagpapakamatay, pagkabalisa, gulat, 

pagsalakay, galit, kahibangan, abnormal na 

sensasyon, guni-guni, paranoya o

pagkalito.

Lahat ng pagbanggit ng pagpapakamatay o 

karahasan ay dapat seryosohin. Ang mga ito 

ay napakaseryosong epekto. Maaaring 

kailanganin mo ng agarang medikal na 

atensyon o pagpapaospital.

Ang Varenicline Pfizer ay maaaring magdulot ng 

pagkahilo at pagkaantok sa ilang tao. Kung 

mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, 

huwag magmaneho, magpatakbo ng makinarya 

o gumawa ng anumang bagay na maaaring 

mapanganib.

Hindi alam kung ang mga pagbabagong ito ay 

nauugnay sa Varenicline Pfizer dahil alam na ang 

mga pagbabago sa mood ay maaari ding sanhi 

ng mga epekto ng pagtigil sa paninigarilyo.
Mag-ingat kung umiinom ng alak 
habang iniinom mo ang gamot na ito.

May mga ulat ng tumaas na pakiramdam ng 

pagiging lasing habang umiinom ng Varenicline 

Pfizer. Ang pag-inom ng alak habang umiinom 

ng Varenicline Pfizer ay maaari ring mapataas 

ang iyong panganib ng

nakakaranas ng mga pagbabago sa iyong 

pag-uugali, pag-iisip o mood na hindi 

karaniwan para sa iyo hal. pagbuo ng mga 

pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay, 

pagkabalisa, gulat, pagsalakay, galit, 

kahibangan, abnormal na sensasyon, guni-

guni, paranoya o pagkalito.

Kung mayroon kang mga problema sa puso o daluyan 

ng dugo, sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling 

panahon kung mapapansin mo ang anumang 

pagbabago sa mga sintomas habang umiinom ng 

Varenicline Pfizer.

Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng mga pagbabago 

sa pag-uugali, pag-iisip o mood na hindi karaniwan 

para sa kanila kapag nagsimula silang uminom ng 

Varenicline Pfizer. Maaaring kabilang dito ang mga 

pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay, 

pagkabalisa, gulat, pagsalakay, galit, kahibangan, 

abnormal na sensasyon,

guni-guni, paranoya o pagkalito.

Maaaring suriin ng iyong doktor ang iyong 

presyon ng dugo at mga antas ng glucose 

sa dugo paminsan-minsan upang matiyak 

na wala kang anumang hindi gustong 

epekto.

Ang mga sintomas na ito ay nangyari sa mga 

taong may nakaraang mga problema sa 

kalusugan ng isip, gayundin sa mga walang 

nakaraang kasaysayan.
Mahalagang panatilihin ang lahat ng 

appointment ng iyong doktor upang 

masuri ang iyong pag-unlad.
Sabihin sa iyong doktor kung...

Kung malapit ka nang magsimula sa 

anumang bagong gamot, paalalahanan 

ang iyong doktor at parmasyutiko na 

umiinom ka ng Varenicline Pfizer.

Mga side effect Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

mayroon kang pagduduwal (nakakaramdam ng 

sakit) habang umiinom ng Varenicline Pfizer at 

nag-aalala ito sa iyo.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko sa 

lalong madaling panahon kung hindi maganda 

ang pakiramdam mo habang ikaw ay umiinom 

ng Varenicline Pfizer.

Sabihin sa sinumang ibang mga doktor, 

dentista, at parmasyutiko na gumagamot sa 

iyo na iniinom mo ang gamot na ito.

Humigit-kumulang 3 sa 10 tao ang nakakaranas ng 

pagduduwal, karaniwang nagsisimula sa unang linggo. 

Karamihan sa mga taong nasusuka ay nagagawang 

ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot. Nakikita ng ilang 

tao na nakakatulong ang pag-inom ng Varenicline Pfizer 

kasama ng pagkain.

Ang pagtigil sa paninigarilyo na mayroon man o walang 

paggamot ay maaaring magdulot ng iba't-ibang

sintomas. Maaaring kabilang dito ang mga pagbabago sa 

mood, kawalan ng tulog, kahirapan sa pag-concentrate, 

pagbaba ng tibok ng puso, pagtaas ng gana o pagtaas ng 

timbang. Ang gamot na ito ay tumutulong sa maraming 

tao na huminto sa paninigarilyo, ngunit maaari itong 

magkaroon ng mga hindi gustong epekto sa ilang mga 

tao. Ang lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng 

mga side effect. Maaaring kailanganin mo ng medikal na 

atensyon kung nakakuha ka ng ilan sa mga side effect.

Kung ooperahan ka, sabihin sa 
surgeon o anesthetist na iniinom 
mo ang gamot na ito.

Maaari itong makaapekto sa iba pang mga gamot na ginagamit 

sa panahon ng operasyon.
Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko 

kung napansin mo ang alinman sa mga 

sumusunod at nag-aalala sila sa iyo:Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng gamot na ito, sabihin 
kaagad sa iyong doktor.

• mga problema sa tiyan o bituka

− pagtitibi

− pagtatae

− pakiramdam bloated

− hindi pagkatunaw ng pagkain

− hangin

− pagduduwal, pagsusuka

− kakulangan sa ginhawa sa tiyan

• tuyong bibig, sakit ng ngipin

• sakit ng ulo

Mga bagay na hindi mo dapat gawin

Huwag uminom ng Varenicline Pfizer upang 

gamutin ang anumang iba pang mga reklamo 

maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.
Huwag maalarma sa mga sumusunod na 

listahan ng mga side effect.
Huwag ibigay ang iyong gamot sa 

sinuman, kahit na sinusubukan din nilang 

huminto sa paninigarilyo.

Maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito.

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na sagutin ang 

anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

VARENICLINE PFIZER 4



• pagkahilo

• mga problema sa pagtulog

− hirap matulog

− pagkaantok

− abnormal na panaginip

• nakakaramdam ng pagod, pagod

• mga palatandaan at sintomas ng sipon

• pagbabago sa gana, pagtaas ng timbang

• pagbabago sa lasa

• pananakit ng kalamnan o kasukasuan.

kalamnan at sa pangkalahatan ay masama ang 

pakiramdam

Huwag mag-imbak ng Varenicline Pfizer 

o anumang iba pang gamot sa

banyo o malapit sa lababo.• problema sa paghinga

− humihingal

− hirap huminga

− kinakapos na paghinga

Huwag iwanan ito sa isang window sill o 

sa kotse.

Maaaring sirain ng init at kahalumigmigan ang ilang 

mga gamot.

• pamamaga ng mukha, labi, bibig, 
dila, lalamunan, kamay o paa

Itago ito kung saan hindi maabot ng 

mga bata.

Ang ilang mga tao ay nag-ulat ng pamamaga ng 

mga bahagi ng kanilang mukha at katawan 

pagkatapos uminom ng Varenicline Pfizer.

Ang isang naka-lock na aparador na hindi bababa sa isa at 

kalahating metro sa itaas ng lupa ay isang magandang 

lugar upang mag-imbak ng mga gamot.

Ito ang mga mas karaniwang side 
effect ng Varenicline Pfizer. Karaniwan 
silang banayad.

• pananakit ng dibdib, na maaaring 
kumalat sa leeg at balikat, 
pamamanhid o panghihina ng mga 
braso o binti, sakit ng ulo, pagkahilo at
pagkalito, pagkagambala sa paningin, 

kahirapan sa paglunok, malabo na pagsasalita o 

pagkawala ng pagsasalita, pagbagsak

Pagtatapon

Ibalik ang iyong mga hindi gustong gamot sa 

iyong parmasya para sa ligtas na pagtatapon.
Sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling 

panahon kung... Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na itigil ang 

pag-inom ng gamot na ito o maaaring lumipas na 

ang petsa ng pag-expire.
Sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung 

mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod:

• abnormal o mabilis na tibok ng puso

• dugo sa suka.
• nanginginig, magkasya o kombulsyon

• mga problema sa iyong paningin o sakit sa 

iyong mga mata Kasama sa listahang ito ang napakaseryosong 

epekto. Maaaring kailanganin mo ng agarang 

medikal na atensyon o pagpapaospital. Ang 

napakaseryosong epekto ay bihira.

Paglalarawan ng produkto

• pulang dugo sa dumi

• sakit sa tyan Kung ano ang hitsura nito

• labis na pagkauhaw, pagkakaroon 

ng tuyong bibig at balat, pagdaan 

ng maraming ihi.

Available ang Varenicline Pfizer sa 
2 lakas:Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

may napansin kang anumang bagay na 

nagpapasama sa iyong pakiramdam. • Ang Varenicline Pfizer 0.5 mg na tablet ay 

puti, pinahiran ng pelikula, binagong hugis 

capsular na mga tablet na may markang 

"Pfizer" sa isang gilid at "CHX 0.5" sa 

kabilang panig.

Kasama sa listahang ito ang malubhang epekto na 

maaaring mangailangan ng medikal na atensyon.
Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista sa itaas ay 

maaaring mangyari sa ilang mga tao. Ang ilan sa mga 

side effect na ito (halimbawa, mga pagbabago sa presyon 

ng dugo o mga antas ng asukal sa dugo) ay makikita 

lamang kapag ang iyong doktor ay nagsagawa ng mga 

pagsusuri upang suriin ang iyong pag-unlad.

Pumunta sa ospital kung...

• Ang Varenicline Pfizer 1 mg na tablet ay 

mapusyaw na asul, pinahiran ng pelikula,

binagong mga tabletang hugis capsular, na 

may markang "Pfizer" sa isang gilid at "CHX 

1.0" sa kabilang panig.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o pumunta sa 

Aksidente at Emergency sa iyong 

pinakamalapit na ospital at itigil ang pag-

inom ng Varenicline Pfizer kung naranasan 

mo ang alinman sa mga sumusunod:

• pananakit sa sarili o pag-iisip ng pananakit sa 

sarili
Pagkatapos kunin
Varenciline Pfizer

Magagamit na mga pakete

Available ang mga sumusunod na pack:
• mga pagbabago sa pag-uugali, pag-iisip o 

mood na hindi pangkaraniwan para sa iyo, 

hal. kung ikaw ay nagpapakamatay

mga iniisip o kilos, pagkabalisa, sindak, 

pagsalakay, galit, kahibangan, 

abnormal na sensasyon,

guni-guni, paranoya o 
pagkalito

• Initiation pack para simulan ang 

paggamot, naglalaman ng 11 x 0.5 mg na 

tablet at 42 x 1 mg na tablet

Imbakan

Itago ang iyong mga tablet sa pack hanggang sa oras 

na upang kunin ang mga ito. • Continuation pack na naglalaman ng 56 x 1 

mg na tablet upang magpatuloy

paggamot.
Kung ilalabas mo ang mga tablet mula sa pack ay 

maaaring hindi ito mapanatili nang maayos.

Panatilihin ang iyong mga tablet sa isang malamig na 

tuyong lugar kung saan ang temperatura ay nananatili sa 

ibaba 30°C.

• pantal o biglaang matinding makati 

na pamamaga sa balat

Mga sangkap

Mga aktibong sangkap

• matinding masakit na pulang paltos sa balat 

na may panginginig, lagnat, pananakit
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Ang Varenicline Pfizer 0.5 mg na tablet ay 

naglalaman ng katumbas ng 0.5 mg ng 

varenicline.

Ang Varenicline Pfizer 1 mg tablet ay 

naglalaman ng katumbas ng 1 mg ng 

varenicline.

Mga Di-aktibong Sangkap

Ang bawat tablet ng Varenicline Pfizer ay 

naglalaman ng mga sumusunod na hindi 

aktibong sangkap:

• Selulusa - microcrystalline

• Kaltsyum hydrogen phosphate

• Croscarmellose sodium

• Silica-colloidal anhydrous

• Magnesium stearate

• Opadry Blue (1 mg tablet), Opadry 
White (0.5 mg tablet) at Opadry 
Clear.

Ang Varenicline Pfizer ay gluten free.

Supplier

Pfizer New Zealand Limited 

PO Box 3998

Auckland, New Zealand.

Numero ng Toll Free: 0800 736 363.

Ang leaflet na ito ay inihanda noong Oktubre 

2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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