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Indragning av Champix (vareneklin)

Indragning av tillverkningssatser på grund av förekomst av

N-nitroso-vareniklin

Tillverkningssatser av Champix (vareneklin) som visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-
vareniklin dras in. Som en försiktighetsåtgärd pausar Pfizer distributionen av läkemedlet i
väntan på ytterligare testning.

Baserat på tillgängliga data finns det ingen omedelbar risk för patienter som tar detta
läkemedel.

Under tiden EU-myndigheterna fortsätter utvärdera data, bör vårdpersonal, som en
försiktighetsåtgärd, inte starta nya patienter på Champix.

Indragningen och pausen i distibutionen kommer leda till brist på Champix.

För patienter som redan använder Champix är det kanske inte möjligt att slutföra
behandlingen och vårdpersonal kan överväga att byta behandlingen till ett alternativ.

Alternativen varierar på olika marknader men kan inkludera
nikotinersättningsterapi (NRT) och bupropion.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska också överväga behovet av nedtrappning, eftersom
produktresumén (SmPC) anger att ”Utsättande av Champix i slutet av behandlingen var
förenad med en ökad irritabilitet, röksug, depression och/eller insomnia hos upp till 3 %
av patienterna.”

Vårdgivare bör rekommendera patienter som genomgår behandling att inte
avbryta Champix utan att rådfråga dem och diskutera eventuella frågor eller problem
med sin vårdgivare vid behov.

Här kan du läsa mer om indragningen av Champix (vareneklin) 

Kan läkemedlet krossas?

På webbsidan lakemedelshantering.se kan du få svar. Denna information är framtagen
av Region Skåne. Informationen är avsedd för legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal,
innehållet i tjänsten är av allmän och rådgivande karaktär. Den är inte anpassad till varje
enskild patient, enskild verksamhet eller annan enskild förutsättning. Du måste själv
bedöma om innehållet är tillämpbart i varje aktuell situation.

Denna information går också att ladda hem som app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lakemedelsappen.app&hl=sv&gl=US
https://apps.apple.com/se/app/st%C3%B6d-vid-l%C3%A4kemedelshantering/id1367865957
https://regionsormland.se/
https://www.lakemedelsverket.se/4a0451/globalassets/dokument/nyheter/dhpc/champix-dhpc-vareniklin-2021-07-15.pdf
https://www.lakemedelshantering.se/#/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lakemedelsappen.app&hl=sv&gl=US
https://apps.apple.com/se/app/st%C3%B6d-vid-l%C3%A4kemedelshantering/id1367865957


Tips vid ordination med receptfavoriter

De centrala receptfavoriterna i NCS Cross är uppdaterade utifrån
Läkemedelskommitténs Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Används dessa
kommer behandlingsorsak och behandlingsändamål att vara förvalt, men går att ändra
vid behov. Detta underlättar vid receptförskrivning. Kortet beställs via
lakemedelskommitten@regionsormland.se

Nya beviljade regionlicenser

Substans, läkemedelsform och styrka     
ceftibuten, tablett 400 mg 
klonidin, tablett 75 µg
magnesiumsulfat, infusion, 2,5 g/10 ml
propofol, Inj/inf 10 mg/ml emulsion
calciumgluconat, inj 10 % 20x10 ml
  
Läs mer om regionlicenser på samverkanswebben 
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