
בשורה חדשה למעשנים!

בעזרת צ'מפיקס הסיכוי להפסיק לעשן הוא כ-פי 4 גבוה יותר מאשר עם פלסבו*4

סיכויי חזרה 
לעשן6

הנאה מעישון5 דחף לעשן5 תסמיני גמילה5

צ'מפיקס תעזור למטופלים שלך להיגמל ע"י הפחתת:

המטופל ישלם רק כ-55 ₪ בחודש2 )משך הטיפול בצ'מפיקס 3-6 חודשים3(

מהיום ניתן לרשום צ׳מפיקס לגמילה מעישון, 
בתמיכת הרופא המטפל,

ללא התנייה של השתתפות בסדנה/יעוץ טלפוני1

2019הבריאותסל

3 אפשרויות לבחירת יום הפסקת העישון3

יום הפסקת העישון
ביום ה-8 מתחילת הטיפול

מהירה1
3-6 חודשי טיפול

הפחתה הדרגתית במספר הסיגריות 
עד להפסקת עישון, 

במהלך שלושת החודשים הראשונים 
מתחילת הטיפול

הדרגתית3
6 חודשי טיפול

יום הפסקת העישון
בין הימים 8-35 מתחילת הטיפול

3-6 חודשי טיפול גמישה2

בתום תקופה של 3 חודשי הטיפול הראשונים 
המשך טיפול ל-3 חודשים נוספים יכול להפחית את הסיכון להישנות העישון3



)Starter Pack( יש להתחיל עם אריזת התחלה

)Continue Pack( יש לרשום אריזת המשך  )מהחודש השני ואילך )3-6 חודשים

חשוב ליטול כל טבליה בשלמותה, אחרי אוכל ועם כוס מים מלאה3

במידה והמטופל צורך אלכוהול במהלך הטיפול צ'מפיקסTM, יש להפחית את כמות הצריכה עד שידע מהי ההשפעה של שילוב התרופה ואלכוהול יחד3

TMימים 1-3: טבליה לבנה אחת של צ'מפיקס
TMימים 4-7: טבליה לבנה אחת של צ'מפיקס

x 0.5 מ"ג 
x 0.5 מ"ג

פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב, באותה השעה כל יום3.

יום 8 ועד סוף הטיפול )3-6 חודשים(: 
TMטבליה כחולה אחת של צ'מפיקס

פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב, באותה השעה כל יום3. 
x 1 מ"ג 

הנחיות נטילה3

בוקר

ערב

2 ביום,

2 ביום,

1 ביום3

מינון מקובל:8



בטיחות
• במחקרים קליניים לא נצפו תגובות בין תרופתיות משמעותיות3.

   אין מניעה לתת צ'מפיקס עם תרופות נגד דיכאון3.
• התווית נגד יחידה - רגישות יתר לחומר הפעיל או לאחד ממרכיבי התרופה3.

.4EAGLES-הוסרה בעקבות תוצאות מחקר ה Black Box-אזהרת ה •

Indication and usage: CHAMPIX is indicated as an aid to smoking cessation treatment for adults over 18 years of age. Contraindication: CHAMPIX is contraindicated in patients with a known history of serious hypersensitivity reactions or skin reactions 
to CHAMPIX Warnings & Precautions: Serious neuropsychiatric adverse events have been reported in patients being treated with CHAMPIX. These postmarketing reports have included changes in mood (including depression and mania), psychosis, 
hallucinations, paranoia, delusions, homicidal ideation, aggression, hostility, agitation, anxiety, and panic, as well as suicidal ideation, suicide attempt, and completed suicide. Neuropsychiatric adverse events occurred in patients without and with pre-
existing psychiatric disease. During clinical trials and the post marketing experience, there have been reports of seizures in patients treated with CHAMPIX. There have been post-marketing reports of patients experiencing increased intoxicating effects 
of alcohol while taking CHAMPIX. Advise patients to reduce the amount of alcohol they consume while taking CHAMPIX until they know whether CHAMPIX affects their tolerance for alcohol. There have been post marketing reports of traffic accidents, 
near-miss incidents in traffic, or other accidental injuries in patients taking CHAMPIX. Advise patients to use caution driving or operating machinery or engaging in other potentially hazardous activities until they know how CHAMPIX may affect them. A 
comprehensive evaluation of cardiovascular (CV) risk with CHAMPIX suggests that patients with underlying CV disease may be at increased risk; however, these concerns must be balanced with the health benefits of smoking cessation. Instruct patients 
to notify their healthcare providers of new or worsening CV symptoms and to seek immediate medical attention if they experience signs and symptoms of MI or stroke. Cases of somnambulism have been reported in patients taking CHAMPIX. There 
have been post marketing reports of hypersensitivity reactions including angioedema in patients treated with CHAMPIX. There have been post marketing reports of rare but serious skin reactions, including Stevens-Johnson Syndrome and erythema 
multiforme, in patients using CHAMPIX. Adverse reaction: In premarketing studies the most common adverse events associated with CHAMPIX were: nausea, abnormal (vivid, unusual, or strange) dreams, constipation, flatulence, and vomiting. 

CHAMPIX is supplied for oral administration in two strengths: 0.5 mg and 1 mg tablets.

For further details please refer to the full PI as was updated according to the guidelines of the Ministry of Health on September 2018.

WWW.Pfizer.co.il
PPפייזר פרמצבטיקה ישראל בע”מ | רח’ שנקר 9,  הרצליה פיתוח, טל’: 09-9700500, פקס: 09-9700501
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תופעות לוואי שכיחות3
כמו בכל תרופה, השימוש בצ'מפיקסTM עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שדווחו הן בחילה, בעיות שינה 

)קשיי הירדמות, חלומות מוזרים( עצירות, גזים והקאות.

נהיגה ושימוש במכונות: תחילת השימוש בתכשיר זה עלולה לפגוע בערנות ועל כן מחייבת זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות 
המחייבת ערנות עד שהמטופל יוכל לדעת כיצד הוא מושפע מהתכשיר ו/או מהפסקת העישון.  

לרשימת תופעות הלוואי המלאה ולפרטים נוספים אודות דברים שעליכם לדעת על צ'מפיקסTM יש לעיין בעלון לרופא.

* Varenicline vs placebo, Weeks 9–12 Non-psychiatric cohort, OR:4·00; 95% CI (3·20–5·00) p<0·0001, Psychiatric cohort OR:3·24; 95% CI (2·56–4·11) p<0·0001, Overall OR:3·61; 95% CI (3·07–4·24) p<0·0001
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משך הטיפול והתמדה
מדוע הטיפול נמשך  3-6 חודשים? 

מחקרים הראו כי השלמת 3-6 חודשי טיפול מלאים משפרת משמעותית את הסיכויים להיגמל לאורך זמן6.
• כל יום טיפול בצ'מפיקסTM, האריך את משך הימנעות מעישון ב- 6.6 ימים בממוצע7.

• דבקות בטיפול )מעל 80%( - מעלה פי 6.5 את סיכויי הגמילה לאחר שנתיים7. 


