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Osasuna hobetu nahi? Utzi erretzeari; ez dago ezer hoberik
Badituzu botikak horretan laguntzeko. Erretzeko grina gutxitzen dute eta abstinentzia
arindu. Halere, zuk erabakia hartzea eta ahalegina egitea da garrantzitsuena. Osasuneko
profesional batek eskainiko dizkizu botika horiek, eta zure tratamenduaren jarraipena
egingo du.
Vareniclina (Champix®) duzu horietako bat.

Nola hartu behar da?
Erretzeari uzteko jarritako eguna baino astebete edo bi aste
lehenago hasi behar duzu hartzen.
Pilulak osorik hartu behar dira, uraz bultzatuta eta estomagoa
beterik duzula.

STOP

Dosiren bat ahaztu bazaizu, hartu ahal bezain azkar, beti ere hurrengo
dosia hartzeko 4 ordu baino gehiago falta badira. Ez bikoiztu dosia, ahaztu duzuna
konpentsatu nahian.
Pilulak zuriak 0,5 mg-koak dira eta pilula urdinak 1 mg-koak.
Hauxe duzu pauta:
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Tratamendua 3. astean
bezalaxe jarraitu.

Pfizer laborategiak utzitako irudi moldatua

Tratamendua 12 astekoa izango da. Hilero aginduko dizute botika, kaxa bat aldiro
eta tratamendu jarraipena egingo zaizu.
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STOP
Zure osasun-profesionalak ebaluatuko du ea
medikamentu hau har dezakezun, baldin eta…
18 urtetik beherakoa bazara, haurdun edo
edoskitzaroan bazaude, epileptikoa bazara edo
konbultsioak izan badituzu, giltzurruneko
arazoak edo arazo kardiobaskularrak
badituzu, edo arazo psikiatrikoen
aurrekariak.

Utzi hartzeari eta osasun-profesionalari
galdetu, baldin eta...
Krisi epileptikoak hasi bazaizkizu, infartuaren edo
iktusaren sintomak badituzu, asaldatuta bazabiltza,
zure buruaz beste egiteko gogoa etorri bazaizu
edo depresio-sintomak badituzu, aurpegia,
mingaina eta ezpainak handitu
bazaizkizu edo azalean erupzioak
badituzu.

Gogoan izan...
Baliteke botika honek zorabioak eta logura
sortzea, eta gidatzeko edo makineria
konplexua maneiatzeko moduan ez
egotea. Garrantzitsua duzu osasuneko
profesionalari jakinaraztea baldin eta
beste tratamenduren bat ere hartzen
ari bazara, baita elikadurako
osagarriak edo sendabelarrak
badira ere.

Baliteke dosia egokitu beharra
izatea, baldin eta…
Goragalea, buruko mina,
nasofaringitisa baduzu, edo loa
aztoratu bazaizu edo bestelako
sintomaren agertu bazaizu.
Kontsultatu.

Gainera… baliteke botika finantzatzeko aukera izatea, 18 urtetik

gorakoa bazara eta…

Tabakismoaren kontrako edo tabakoarekiko ohitura eteteko programa
batean bazaude (bakarrik edo talderen batean). Egunean 10 zigarro
baino gehiago erretzen baduzu. Mendekotasun maila jakin bat
baduzu (osasun-profesionalak neurtuko dizu hori).
Beste botiken kasuan bezalaxe, dagokizuna
ordaindu beharko duzu. Urtean ahalegin
bat finantzatzen da.

