
VARENICLINA

Disponible en capsa d’inici amb comprimits de 0,5 mg i 1 mg  
i en capsa de seguiment amb comprimits d’1 mg.

Dosi i durada habitual Inici esglaonat per minimitzar els efectes adversos  
que podrien aparèixer
Dosificació esglaonada:
Del 1r al 3r dia: 0,5 mg/1 vegada al dia. 
Del 4t al 7è dia: 0,5 mg/2 vegades al dia. 
Del 8è dia al final del tractament: 1 mg/2 vegades al dia. 

Durada del tractament: 12 setmanes  
(podeu considerar la prolongació del tractament)

En pacients que no poden deixar de fumar de cop  
o que volen fer-ho de manera gradual

 Comenceu la dosificació de vareniclina i reduïu el tabac un 50% 
respecte al valor basal dins de les primeres 4 setmanes. 
 Torneu a reduir-lo un 50% les properes 4 setmanes i continueu reduint-lo 
amb l’objectiu d’assolir l’abstinència completa a les 12 setmanes. 
 Contineu el tractament amb vareniclina durant 12 setmanes 
addicionals. 

Durada del tractament: 24 setmanes. Podeu considerar modificar  
la durada depenent del dia en què el pacient deixa de fumar totalment.

Instruccions Inicieu el tractament 1-2 setmanes abans de la data fixada  
per deixar de fumar.
Empasseu-los sencers, amb aigua. Els heu de prendre amb els àpats o després. 

Efectes  
adversos

Nàusees, cefalea, insomni i somnis anormals, restrenyiment, flatulència  
i vòmits. En cas necessari, es poden minimitzar els símptomes reduint  
la dosi. 
Si efectes secundaris, en podeu administrar una dosi única d’1 mg/dia.

Contraindicacions Hipersensibilitat al fàrmac. No hi ha interaccions clínicament significatives.  
No l’utilitzeu durant l’embaràs o la lactància.

Precaucions No es recomana en < 18 anys.
En insuficiència renal greu, disminuïu la dosi a 1 mg/dia: comenceu amb 
0,5 mg/dia durant els tres primers dies i continueu amb 0,5 mg/2 vegades 
dia del 4t al 7è dia, i continueu amb una dosi única d’1 mg/dia fins  
al final del tractament. Eviteu-ne l’ús concomitant amb cimetidina.
No hi ha experiència clínica en pacients amb epilèpsia.
Heu d’aconsellar als pacients que informin de qualsevol circumstància 
inusual: canvis d’humor, depressió, alteracions del comportament i idees 
suïcides. 

Amb recepta 
medica

Guia pràctica d’intervenció per ajudar a deixar de fumar per a professionals sanitaris. Segona edició, 2019.  


