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paliperidon
olarak telaffuz edilir (pal ee per' i yaptım)

ÖNEMLİ UYARI:

Araştırmalar, paliperidon gibi antipsikotikler (akıl hastalığı ilaçları) alan demanslı (hatırlama, net 
düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen ve ruh hali ve 
kişilikte değişikliklere neden olabilen bir beyin bozukluğu) olan yaşlı yetişkinlerin tedavi sırasında 
artan ölüm riski. Demansı olan yaşlı yetişkinler de tedavi sırasında felç veya inme geçirme şansı daha 
yüksek olabilir.

Paliperidon, demanslı yaşlı erişkinlerde davranış problemlerinin tedavisi için Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) tarafından onaylanmamıştır. Siz, bir aile üyesi veya baktığınız birinin demansı varsa ve 
paliperidon alıyorsa, bu ilacı yazan doktorla konuşun. Daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret 
edin:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Paliperidon, şizofreni (rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, hayata karşı ilgi kaybına ve güçlü veya 
uygunsuz duygulara neden olan bir akıl hastalığı) semptomlarını tedavi etmek için kullanılır. Paliperidon, 
atipik antipsikotikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki belirli doğal maddelerin aktivitesini değiştirerek 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Paliperidon, ağızdan alınacak uzun süreli (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Genellikle sabahları yemekle birlikte 
veya yemeksiz olarak günde bir kez alınır. Paliperidonu her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Paliperidonu aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın 
veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak bol su veya başka bir sıvı ile yutunuz. Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. 

Tabletleri yutamıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen durumunuzu tedavi etmek için başka bir 

ilaç yazacaktır.
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Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun. Belirtileriniz hala rahatsız ediciyse, 
doktorunuz dozunuzu 5 günde birden fazla olmamak üzere kademeli olarak artırabilir.

Paliperidon şizofreni semptomlarını kontrol eder ancak durumu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile 
paliperidon almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan paliperidon almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Paliperidon almadan önce,

paliperidon, risperidon (Risperdal) veya diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: antidepresanlar; eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin), gatifloksasin (Tequin) (Amerika Birleşik 
Devletleri'nde mevcut değildir), moksifloksasin (Avelox) ve sparfloksasin (Zagam) gibi bazı 
antibiyotikler; klopromazin (Sonazin, Thorazine), pimozid (Orap), risperidon (Risperdal) ve tioridazin 
gibi bazı antipsikotikler; sisaprid (Propulsid); levodopa (Sinemet'te, Stalevo'da); anksiyete, yüksek 
tansiyon veya nöbetler için ilaçlar; amiodaron (Cordarone), disopiramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn) 
gibi düzensiz kalp atışı ilaçları; prokainamid (Procanbid, Pronestyl), kinidin (Quinidex) ve sotalol 
(Betapace, Betapace AF); sakinleştirici; uyku hapları; ve sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

uzamış QT aralığınız (bayılma veya düzensiz kalp atışına neden olabilen nadir bir kalp sorunu) olup 
olmadığını doktorunuza söyleyin; yavaş veya düzensiz kalp atışı; kalp krizi; kanınızdaki düşük potasyum 
veya magnezyum seviyeleri; nöbetler; dengenizi korumakta zorluk; Bir inme; kafa travması; bir beyin 
tümörü; Parkinson hastalığı (hareket, kas kontrolü ve denge ile ilgili zorluklara neden olan bir sinir sistemi 
bozukluğu); diyabet; meme kanseri; bağırsakları içeren ameliyat; yemek borusu (ağız ve mideyi birbirine 
bağlayan tüp), mide veya kistik fibroz (solunum, sindirim ve üreme ile ilgili sorunlara neden olan doğuştan 
gelen bir hastalık) ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi bağırsakların tıkanmasına veya daralmasına 
neden olan herhangi bir durum bağırsak zarının şişmesine neden olan bir grup durum); ve böbrek, kalp 
veya karaciğer hastalığı. Ayrıca, çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz ve sokak ilaçları kullanıyorsanız 
veya daha önce kullandıysanız veya aşırı miktarda reçeteli ilaç kullandıysanız doktorunuza söyleyin. Şiddetli 
yan etkiler nedeniyle akıl hastalığınız için ilaç almayı bırakmak zorunda kaldıysanız doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, özellikle hamileliğinizin son birkaç ayındaysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya 
emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Paliperidon alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
Paliperidon, hamileliğin son aylarında alınırsa doğum sonrası yenidoğanlarda sorunlara neden olabilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye paliperidon aldığınızı 
söyleyin.

paliperidonun sizi uyuşuk hale getirebileceğini ve düşünme ve hareket etmede zorluğa neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

alkolün paliperidonun neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı alırken 
alkollü içecekler içmeyin.
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Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde 
yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Şizofreniniz varsa, şizofrenisi olmayan kişilere göre 
diyabet geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir ve paliperidon veya benzeri ilaçlar almak bu riski 
artırabilir. Paliperidon kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. Bu 
belirtilerden herhangi biri görülür görülmez doktorunuzu aramanız çok önemlidir, çünkü yüksek kan 
şekeri ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, nefes darlığı, meyve kokulu nefes veya bilinç azalması gibi 
daha ciddi semptomlara neden olabilir.

paliperidonun, çok ısındığında vücudunuzun soğumasını zorlaştırabileceğini bilmelisiniz. Egzersiz 
yapmayı veya aşırı sıcağa maruz kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Paliperidonun yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, paliperidon almaya ilk başladığınızda veya dozunuz arttığında 
daha sık görülür. Bu sorunu önlemek için yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı 
birkaç dakika yerde dinlendirin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Paliperidon yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş dönmesi, dengesiz hissetme veya dengenizi korumakta zorluk çekme

Aşırı yorgunluk

zayıflık

baş ağrısı

kuru ağız

artan tükürük

kilo almak

karın ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

ateş

kas ağrısı veya sertliği

düşen
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bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

terlemek

Yüzünüzün veya vücudunuzun kontrol edemediğiniz olağandışı hareketleri

yavaş veya sert hareketler

huzursuzluk

saatlerce süren penisin ağrılı ereksiyon

Paliperidon başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

Yüzünüzün veya vücudunuzun kontrol edemediğiniz olağandışı hareketleri

yavaş veya sert hareketler

huzursuzluk

kararsızlık

uyuşukluk

hızlı nabız
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Taburenizde tablete benzeyen bir şey fark edebilirsiniz. Bu sadece boş tablet kabuğudur ve ilaç 
dozunuzun tamamını almadığınız anlamına gelmez.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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