• ًام تجـاری  CHANTIX ) CHAMPIXدر آهزیىا )
• ًام صًزیه:

Varenicline Tartrate

•گزٍُ دارٍیی :ترن سیگار

• اضىال دارٍیی:
لزظّای سفیذ رًگ  0/5هیلیگزهی ٍ آتی رًگ  1هیلیگزهی

•هَرد هصزف ٍ رٍش تجـَیش:
خط اٍل درهاًی جْت تزن سیگار در افزاد تاالی 18سال

رٍش هصزف

رٍس  1تا 3

لزظ  0/5هیلی گزم  1تار در رٍس

رٍس  4تا 7

لزظ  0/5هیلی گزم  2تار در رٍس

رٍس  8تا پایاى ّفتِ 12

لـزظ  1هیلـی گـزم  2تار در رٍس

تِ طـَر هؼوـَل تزن سـیگار در رٍس ّطـتن درهــاى هی تاضـذ ٍلی گاّی ّن تِ ضـىل جـایگـشیي هی تَاى تیي رٍسّـای 8
تا  35صـَرت گـیزد .اهىاى دارد یه دٍرُ ی ّ12ـفتِ ای اضـافی ّن تزای هَفمیت آهـیشتز تَدى درهاى تَسـط پشضه
تجـَیش گزدد.
• هىاًیسن اثز :
چوپیىس یه آگًَیست ًسثی گیزًذُّای ًَرًٍی ًیىَتیٌی  α4β2تَدُ وِ سثة تزضح دٍپاهیي ٍ در ًتیجِ واّص ػَارض
ًاضی اس تزن سیگار هیگزدد .اس طزف دیگز تا هسذٍد وزدى ایي گیزًذُّا ،آًتاگـًَیست آًْا ًیش هحسَب ضذُ ٍ توایل فزد تِ
وطیذى سیگار را واّص هی دّذ.

•هَارد هٌغ هصزف:
حساسیت تِ دارٍ
·ٍاوٌصّای ضذیذ پَستی
•ػَارض جاًثی:
ضایغتزیي ػارضِ جاًثی چوپیىس حالت تَْع هی تاضذ .اس دیگز ػَارض آى هی تَاى تِ واتَسّای غیز هؼوَل ضثاًِ ،یثَست،
ًفخ ضىن ٍ استفزاؽ اضارُ وزد.
• تذاخالت دارٍیی:
تذاخالت دارٍیی هؼٌی داری تا ٍارًیىلیي ضٌاسایی ًطذُ است.
هصزف ّوشهاى سایوتیذیي ٍ ٍارًیىلیي تاػث افشایص سطح خًَی ٍارًیىلیي هی گزدد .لذا در تیواراى هثتال تِ ًارسایی
حادولیَی وِ ّز دٍ دارٍ را استفادُ هی وٌٌذ ،تؼذیل دٍس ٍارًیىلیي ًیاس است.
اس آًجایی وِ هصزف ّوشهاى دارٍ تا الىل تاػث افشایص اثزات الىل هیگزدد ،تَصیِ هی ضَد در دٍرُ ی درهاى ،هیشاى هصزف
الىل واّص یاتذ .
• ًىات ٍ تَصیِّای هْن:
· در تیواراى تا ًارسایی حاد ولیَی تؼذیل دٍس هصزفی هَرد ًیاس است.
· در تیواراى تا ساتمِی تطٌج ٍ یا در هَاردی وِ تاػث واّص آستاًِی تطٌج هی ضًَذ تا احتیاط هصزف گزدد.
· در طَل دٍرُ ی درهاى ،در راًٌذگی ٍ وار تا هاضیي آالت احتیاط ضَد.
· در صَرت تزٍس یا تذتز ضذى ػالین تیواریّای للثی-ػزٍلی تِ پشضه اطالع دادُ ضَد.
· تَصیِ هی ضَد در صَرت تزٍس خلك افسزدُ ،پزخاضـگزی ،تغییز رفتار ،افىار خَدوطی یا الـذام تِ خَدوطی در تیوار دارٍ
لطغ گزدیذُ ٍ تِ اطالع پشضه تزسذ .پیطٌْاد هی ضَد لثل اس ضزٍع درهاى ولیِ سَاتك هزتَطِ ی تیوار ارسیاتی ضَد ٍ در طی
دٍرُ درهاى ًیش اس ًظز تغییزات خلمی ٍ رفتاری وٌتزل گزدد.
· ایوٌی ٍ اثز تخطی چوپیىس در هصزف ّوشهاى تا سایز دارٍّایی وِ تزای تزن سیگار استفادُ هی گزدًذ هطالؼِ ًطذُ است.
گزچِ هصزف ّوشهاى تا تزچسةّای ًیىَتیٌی ،هی تَاًذ هٌجز تِ افشایص ػَارض ٍ لطغ درهاى گزدد.
• هصزف در دٍراى تارداری ٍ ضیزدّی:
· در دٍراى حاهلگی در گزٍُ  Cهی تاضذ.
· اس آًجایی وِ دارٍ در ضیز هادر تزضح هی ضَد هصزف آى در دٍرُی ضیزدّی تایذ تا صالحذیذ پشضه اًجام گزدد.
• ضزایط ًگْذاری:

· دارٍ را هی تَاى در حزارت هؼوَلی اتاق (  20تا  25درجِ ساًتی گزاد ) ًگْذاری ًوَد.
• تستِتٌذی دارٍ:
√ تستِ ضزٍع درهاى:
· ضاهل یه تلیستز  11ػذدی اس لزظ  0/5هیلیگزهی ٍ یه تلیستز  14ػذدی اس لزظ  1هیلیگزهی
√ تستِ اداهِ درهاى:
· حاٍی تلیستزّای  28یا  56ػذدی لزظ  1هیلیگزهی

