
ســبحان دارو

 وارنکس
وارنیکلین :نام ژنریک

 خط دارروکش دار قرص  :شکل دارویی
   موهفماـن  اي  هـتکن    هـب رـگا.  دـشاب  یـم دنمدوس رایسب امش  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

    دوـخ زاـسوراد اـی  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   برخورد کردید یا به
  يراـمیب  دارو براي  این .استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شودبل از ق. مشورت کنید

   نارـگید   هـب  آن    هیـصوت اـی    هباـشم دراوـم رد  آن  شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف  فعلی
  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوند وارنکسدر  .شود  ارو سنجیدهد  از مصرف

  :منع مصرف موارد
و   دـیراد   نیـلکینراو       يوراد هـب کـیژرلآ اـی يداـعریغ شنـکاو هـنوگ ره ۀقباس هکیتروص رد

   اـی هدـنراده گن داوـم    ،اهاذـغ دـننام يرـگید همچنین در صورت داشتن  حساسیت به هر ماده
 : این دارو شامل موارد ذیل می باشند موارد منع مصرف .ع دهیدبه پزشک خود اطال رنگها،
دارویا سایر محتویات  وارنیکلین واکنش افزایش حساسیت به 

  :حاملگی
یا قصد باردار شدن قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت و در صورت بارداري 

   یـم نیـیعت نآ  یلاـمتحا  تارـضم و عفبا توجه به منازیرا مصرف این دارو طی بارداري . کنید
 .گردد

  :شیردهی
  اذـل ، دـشاب یمن دوجوم راوخریش رب نآ تارثا و ردام یرمطالعات کافی در مورد ترشح دارو در ش

  .، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنیداگر به کودك خود شیر می دهید
 :اطفال

   تاـبثا هـب  هرود نـیا ردزیرا اثربخشی آن  نشده است سال توصیه18این دارو براي سنین زیر 
 .نرسیده است

  :مصرف همراه با سایر داروها

  اـی  ینیماـتیو لمکم ای یهایگ ،هخسن نودب حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
.       دـیهد عالـطا زاـسوراد اـی کـشزپ هـب  ،دـیا هدرک فرصم اریخا ایرا مصرف می کنید  غذایی

   نـکمم ارـیز  دـشاب هتشاد عالطا ریز ياهوراد فرصم زا امش کشزپ هم است کهمخصوصا م
 : است نیاز به تنظیم مجدد دوز مصرفی دارو باشد

 درـف ندـب رد یـتارییغت ببس تسا نکمم) همراه یا بدون مصرف با وارنیکلین(ترك سیگار    
  ددـجم زود م      یـظنت ،یفرـصم ياـهوراد ریاـس درـکلمع رـبآن  اثر احتمالیگردد و با توجه به 

و )    نوـخ داـقعنا دـض(  نیراـفراو، )   یـسفنت تالکـشم ناـمرد تهج(داروهایی مانند تئوفیلین 
براي اطالعات بیشتر با پزشک یا داروساز خود مشورت  .توصیه می گردد )ضد دیابت(انسولین 

   .کنید
 ه   دـعم مـخز رد هدافتـسا درومداروي (اگر نارسایی کلیوي شدید دارید از مصرف سایمتیدین (
   نیـلکینراو ینوـخ حطس شیازفا ببس تسا نکمم اریز دییامن يراددوخ نیلکینراو اب نامزمه
 .گردد) افزایش احتمال بروز عوارض جانبی(
دروـم)     ینیتوـکین ياـه چـپ دـننام(   راگیـس كرـت ياهوراد ریاس اب هارمه نیلکینراو فرصم  

 . توصیه نشده است روهاتوام این دالذا درمان ، قرار نگرفته استکافی مطالعه بررسی و 
  :سایر بیماریها

.   دـهد رارـق ریثأت تحت ار وارنیکلینحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 
       هـب ار لـیذ رد هدـمآ دراوـم اـصوصخم دوـخ رگید یکشزپ لکشم هنوگ ره هک دیوش نئمطم

 :پزشک خود اطالع دهید
 بیماریهاي قلبی و عروقی نارسایی کلیويیگدرـسفا ،زوکیاس(کالت اعصاب و روان مش،  

 دیابتمشکالت گوارشی ) مانیا و اختالل دو قطبی
  :دارو اینمناسب  روش مصرف

هـــنوگ رــه تروــص رد و دـییامن فرـصم ناتکـشزپ روتـسد قـبط ار وراد نـیا هـشیمه  
 .بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد شبهه
 می توانید همراه با غذا و یا با معده خالی میل نماییدایـن دارو را. 

داشتن انگیزه احتمال موفقیت در ترك سیگار را افزایش می دهد  .. 
اـی کـشزپ اـب ناـمرد رد تیقفوم نازیم ندرب الاب و رتشیب تاعالطا بسک يارب تسا مزال     

 .داروساز خود مشورت کنید
 مطالعات نشان می دهد مصرف دقیق و به موقع دارو شانس موفقیت را افزایش می دهد لذا

 .دوره درمان را کامل نمایید و بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید
زا لاـثم يارـب(    دـینک صخـشم راگیـس فرصم عطق يارب ار ینامز یتسیاب ،نامرد عورش اب   

 .)ابتداي هفته دوم درمان
 صخـشم دوـخ يارـب ار يرـگید نامز ،دیدشن مود هتفه رد راگیس لماک كرت هباگر موفق     

 .کنید و یا با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید
 کلیوي دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتري را تجویز نمایدشدید اگر نارسایی.

  :دوز فراموش شده
  اـب.  دـییامن فرصم ارنآ ،ندروآ اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد

  زود فرـصم زا ،) تعاـس 4  اـت 3  دودـح(     دـیدروآ داـی هـب يدـعب زود نامز کیدزن رگا لاحنیا
  نارـبج تهج هب ار وراد زود زگره. و به رژیم منظم قبلی برگردیدویدفراموش شده منصرف ش

 .دوز فراموش شده دو برابر نکنید
  :مصرف بیش از حد

خود مشورت کنید و یا پزشک  اب بالفاصلهیش از مقدار توصیه شده در صورت مصرف اتفاقی ب
. مراکز درمانی مراجعه نمایید به

 :احتیاطاتو  هشدار ها

ار وراد نـیا هـک یناراـمیب رد یـشکدوخ هـب مادـقا ای راکفا و بارطضا ،یگدرسفا زا يدراوم       
    وـخ و قـلخ و راـتفر  رد يا هدـننک نارگن تارییغت رگا اذل. مصرف می کنند گزارش شده است

 .شما ایجاد شد، مصرف دارو را قطع و براي ارزیابی بیشتر با پزشک خود مشورت کنید
يدرـف هقباـس اـب ناراـمیب رد صوصخ هب یقورع و یبلق تالکشم دیدشت ای و زورب لامتحا     

 .بروز و یا تغییر در عالئم با پزشک خود مشورت کنیددر صورت . بیشتر است
صرع دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید اگر سابقه تشنج یا. 
 هـب و  عـطق  ار وراد فرـصم ،)  اـهوراد ریاـس دننام(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت  

 .مراکز درمانی مراجعه نماییدپزشک یا 
  :عوارض جانبی

  نـیا  ماـمت  اگر چه. مفید خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد  هر دارو در کنار اثرات
  دوـخ       کـشزپ هـب یلکـشم رـه زورـب  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  اثرات ناخواسته

و    یـنیب  شیـپ   لـباق  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی  عوارض. کنید  مراجعه
   مدـع   ضراوـع زا  رـتمک   بـتارم داروها به  عوارض  باشید که  خاطر داشته  به. باشد می  رفع  قابل

  .باشد آنها می  مصرف
یـب ،یـعیبط ریغ ياه باوخ ،سردردتهوع، : عوارض جانبی با شیوع بیش از یک تا ده مورد   

 خوابی و گلودرد چرکی
خـفن ،ناـهد یکـشخ ،تـسوبی ،اهتشا رییغت: عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک تا ده مورد،     
      ،فـیفخ یتـسوپ شار ،شراـخ ،هنیـس هـس فق درد ،یگتـسخ ،يرم سکالفیر ،لاهسا ،درد لد

   هاگتـسد تـنوفع   ،یـنیب شزـیربآ ،هفرس ،سفن یگنت ،ناهد دب معطخواب آلودگی، سرگیجه، 
       ،لـصافم درد ،يدـبک ياـهمیزنآ حطـس رـییغت ،)  تیزونیـس و تیـشنورب دننام(تنفسی فوقانی 

 عضالت و یا کمردرد
  وراد نـیا مدرم تیرثکا و نیست از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نگرانینیازي به 

 .را بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند
      رـگا اذـل دـننک زورـب ناراـمیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع

 .متوجه عوارض جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید
  :شرایط نگهداري

دسترس اطفال نگهداري دید و دور از  ورطوبت دور از نور و درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 
 . دشو

  :دفتر مرکزي
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