
১ অ�ানেথি� আরএম, েবেনািভটস এনএল, ওেয়� আর, েস� অউিবন এল, ম�াে� �ট, লের� িড, অ�াশার েজ, রাস িস, ��েশন এ, এিভনস এই। 
সাইেকাির��ক িডজঅড�ার (ইএ�জএলইএস) সহ এবং ছাড়া ধূমপায়ীেদর মেধ� িনউেরাসাইিকয়া��ক সুর�া এবং েভেরিনকলাইন, বেু�ািপয়ন এবং 
িনেকা�টন প�ােচর কায �কািরতা: এক�ট ডাবল-�াই�, এেলােমেলা, �ােসেবা িনয়ি�ত ি�িনকাল �ায়াল। ল�ানেসট ২০১৬ জনু ১৮; ৩৮৭ 
(১০০৩৭):২৫০৭-২০। 
 
েমিডিসন ম�ােনজেম� ম�ানুয়াল েথেক অিভেযা�জত। উইিলয়ামস েজএম, ে�ইনবাগ � এমএল, �জমারম�ান এম এইচ, গা�ী েকেক, 
ি�েপলম�ান িব, বাডসক িপিড, �জডিনস িডএম। িসেজাে�িনয়া এবং িসেজােফি�ভ িডসঅড�াের তামাক িনভ�রতা পরামেশ �র দু�ট তী�তার 
ত�লনা। েজ সাব� অ�ািবউজ ��ট, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

ভােরিনকলাইন (এ�ট চ�াে��® নােমও পিরিচত) 

েভরিনকলাইন, যা চ�াে��® নােমও পিরিচত, এ�ট এক�ট ধূমপােনর ঔষধ যা িনেকা�টন ধারণ কের না। 

এ�ট হয়েতা বত�মােন সবেচেয় কায �কর ঔষধ  িচিকত্সা হেত যা মানুেষর ধূমপান ব� করেত সহায়তা কের। 

েভরিনকলাইন ধূমপােনর সােথ যু� তৃি�েক অব�� কের এবং িনেকা�টন �ত�াহােরর িচিকত্সা কের। 

েভরিনকলাইন িনেকা�টন �িত�াপেনর ওষুেধর (প�াচ, গাম, লেজ�, ইনেহলার বা অনুনািসক ে�) সােথ 

ব�বহার করা উিচত নয় এবং েকবলমা� ে�স��পশেনর মাধ�েমই পাওয়া যায়। 

েভেরিনকলাইন সাধারণত আপিন েযিদন ছাড়ার পিরক�না করেছন তার এক েথেক দুই স�াহ আেগ �� 

হয় (ছাড়ার তািরখ বলা হয়)। িতন েথেক ছয় মােসর জন� েভেরিনকলাইন েনওয়ার পরামশ � েদওয়া হয়। 

িকছ�  মানুেষর েভেরিনকলাইন েনওয়ায় বিম বিম ভাব হয়, তাই আপিন এ�ট সব �দা খাবােরর সােথ �হন 

করার পরামশ � েদওয়া হয়। অন�ান� স�াব� পা� � �িত��য়া�িলর মেধ� রেয়েছ অ�াভািবক ��, অিন�া 

(ঘুেমর সমস�া) এবং েকা�কা�ঠন�। 

েভেরিনকলাইন ে�স��পশন অনুসাের ব�বহার করা উিচত। আপনার যিদ ��তর িকডিনজিনত েরাগ 

হয় (বা আপিন িকডিন/েরনাল ডায়ালাইিসেসর িচিকত্সা �হণ করেছন) তেব এই ওষুধ�ট ব�বহার করা যােব 

না। 

েভেরিনকলাইন �হণকারী িকছ�  েলােকর েমজােজ পিরবত�ন বা আে�ালেনর ঘটনা ঘেটেছ বেল জানা 

েগেছ, তেব এক�ট বড় ি��ণ- �াই� �ােসেবা িনয়ি�ত সমী�ায়১ েদখা েগেছ েয ধূমপান ছাড়ার েচ�া 

করার সময় িনেকা�টন প�াচ, বুে�ািপয়ন বা এমনিক �ােসেবা �া� ব���েদর েচেয় এই পা� � 

�িত��য়া�িলর ঝঁুিক েবিশ িছল না। এ�ট আপনার ে�স�াইবার বা পরামশ �দাতার সােথ আেলাচনা ক�ন 

এবং আপনার ে�স�াইবারেক অিবলে� েকানও পা� � �িত��য়া জানান। 

 


