
sol(-PIK)clo--קלופיקסול
ג"מ10  טבליות-קלופיקסול
 קלופיקסול ל"מ/ג"מ50  הזרקת-קלופיקסול

Acuphase-ל"מ/ג"מ200  דיפו הזרקת
zoo(CLOR--dro high-sol-thic-PEN-clo-נסיעה)Zuclopenthixol הידרוכלוריד

Zuclopenthixol-tate(-se AS-sol-thic-PEN-clo)zoo אצטט
decanoateZuclopenthixol-ate(-OH-can deck-sol-thic-PEN-clo)zoo

(CMI) צריכה רפואת על מידע

 משמשתAcuphase Clopixol  הזרקתזה בעלון יש מה
 של חריפות באפיזודות ראשוני לטיפול
 גם משמש הוא. נפשיות הפרעות
 המאופיין נפשי מצב( במאניה לטיפול

 התרוממות, יתר פעילות של באפיזודות
 של במקרה ומשמש) עצבנות או רוח

.כרוניים נפשיים במצבים החמרה

.זה עלון בסוף הרשומים המרכיבים

 עשויים אלרגית תגובה של תסמינים
 קשיי או צפצופים, נשימה קוצר לכלול
, השפתיים, הפנים של נפיחות, נשימה
 או, בגוף אחרים חלקים או הלשון
.העור על כוורות או גירוד, פריחה

 לכמה תשובות מכיל זה עלון
Clopixol. על נפוצות שאלות

 הידוע המידע כל את מכיל אינו הוא
 במקום בא לא זהClopixol.  על

או שלך הרופא עם לדבר

ַ.רֹוקחֵ
 בדרך משמשתDepot Clopixol  הזרקת

 של נוספות אפיזודות למנוע כדי כלל
.שלך המחלה

:לך יש אם בקלופיקסול תשתמש אל
מאוד נמוך דם לחץ עקב קריסה⋅

. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל
 שאתה הסיכון את שקל שלך הרופא

 היתרונות מול זו בתרופה משתמש
.עבורך לה שיהיו מצפה היא/שהוא

 כימי איזון חוסר לתקן עוזר זה.
נפש למחלות לגרום שעלול, במוח

thioxanthene. של לקבוצה שייך 
 של נוירולפטיקה הנקראות תרופות

Clopixol

כלשהי סיבה בשל בהכרה ירידה⋅

מוחי נזק⋅

 מופחת או חריג מספר עם דם מחלות⋅
 או לבנים או אדומים דם תאי של

דם טסיות
 השימוש לגבי חששות לך יש אם

 או הרופא את שאל, זו בתרופה
.הרוקח

 לרשום עשוי, זאת לעומת, שלך הרופא
 הכליה יותרת בלוטת של נדיר גידול.⋅.אחרת למטרה זאת

הכליה ליד יושב אשר

phaeochromocytoma, התרופה עם זה עלון שמור
.

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן

 לך יש אם שלך הרופא את שאל
 זה למה בנוגע כלשהן שאלות
 לו שיש למי קלופיקסול לתת אין.לך נרשם

 הרעלה או, כרגע אלכוהול הרעלת
 לייצור המשמשות תרופות באמצעות

 או, לישון לך לעזור כדי או רוגע
 לטיפול המשמשות תרופות

.חזק כאב או באפילפסיה

.רופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה

.ממכר אינו קלופיקסול
Clopixol זה מה

 הכרה מחוסר למיClopixol  לתת איןל משמש
.בתרדמת או

 לטיפול משמשותClopixol  טבליות
 בסכיזופרניה טווח וארוך חריף

 הפרעות עם אחרות נפש ומחלות
 רגשיות בתגובות, בחשיבה

.ובהתנהגות

 התפוגה תאריך לאחר בו להשתמש איןבו משתמש שאתה לפני
.האריזה על המודפס

 התפוגה שתאריך לאחר בו משתמש אתה אם
 תאריך. כן גם יעבוד לא שהוא ייתכן, חלף

.החודש של האחרון ליום מתייחס התפוגה

בו להשתמש כשאסור

 אתה אם בקלופיקסול תשתמש אל
( אחרות דומות לתרופות, אליו אלרגי
), פנותיאזינים או תיוקסנתנים כגון
מהתרופות אחד כל או

 המאניה בשלב לטיפול גם משמש הוא
 שלב. דפרסיה מאניה מחלת של

של רוח מצב הוא מאניה

 יתר פעילות, התרגשות
.עכבות חסרת והתנהגות

 או קרועה האריזה אם בו להשתמש אין
.חבלה סימני מראה
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 בדרך יש שבו מצב, גלאוקומה⋅בו להשתמש שתתחיל לפני
בעין לחץ הצטברות כלל

 כל על שלך לרופא סיפרת לא אם
 לפני לו ספר, לעיל מהדברים אחד

Clopixol.- ב השימוש :אם שלך לרופא ספר
 אחר חומר לכל אלרגיה לך יש1.

 או משמרים חומרים, מזון כגון
.צבעים

דם וכלי לב בעיות⋅

אחרות תרופות נטילת
כליה בעיות⋅

כבד בעיות⋅
 להיכנס מתכוונת או בהריון את2.

.להריון
 נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

 שאתה מה כל כולל, אחרות תרופות
, המרקחת מבית מרשם ללא קונה

.טבע חנות או הסופרמרקט
/ו אשלגן של נמוכות רמות⋅

בדם מגנזיום או
 אם. שלך הפוריות על להשפיע עשוי.

 שאל, משפחה להקים מתכוון אתה
Clopixol - ו מסוימות תרופותאורגנית מוח תסמונת⋅Clopixol לייעוץ שלך הרופא את

:כוללים אלו. לזה זה להפריע עלולים
הזה מהסוג התרופות רוב כמו

, Clopixolלא

 ההריון במהלך לשימוש מומלץ
. ברור צורך יש כן אם אלא

הכללי

 להיות עשוי שלך התינוק מצב
בזה מהשימוש מושפע

.רפואה

 המוח של מחלה, פרקינסוניזם⋅
תנועה על המשפיעה

 טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות⋅מוחי לשבץ סיכון גורמי⋅
 לטיפול המשמשות תרופות, וליתיום
רוח במצבי או בדיכאון

 תגובה, מאוחרת דיסקינזיה⋅
עם מסוימות לתרופות

 של תולעים דמויות תנועות
 בלתי תנועות או, הלשון

, הפה של אחרות מבוקרות
 הלסת או הלחיים, הלשון

 לידיים להתקדם שעלולות
.ולרגליים

חזק בכאב לטיפול המשמשות תרופות⋅

 רוגע לייצור המשמשות תרופות⋅
לישון לך לעזור או

 להופיע עשויים הבאים התסמינים
 של נולדו עתה שזה תינוקות אצל

שהשתמשו אמהות

 החודשים בשלושת קלופיקסול
, רעידות: להריונם האחרונים
או/ו שרירים נוקשות

 בעיות, תסיסה, ישנוניות, חולשה
ו נשימה
 תינוקך אם. בהאכלה קושי

, הללו מהתסמינים אחד מפתח
.שלך לרופא לפנות עליך

 בלחץ לטיפול המשמשות תרופות⋅
 כגון), דם לחץ יתר( גבוה דם

גואנתידין
 במחלת לטיפול המשמשת תרופה⋅בסרטן טיפול⋅

 אחר למישהו או לך יש אם⋅ ,levodopaפרקינסון
 קרישי של היסטוריה במשפחתך

 אלה כמו תרופות שכן, דם
עם נקשרו

דם קרישי היווצרות

, הגוף את הממריצות תרופות⋅
 כגון, לפעולה אותו מכינות
אדרנלין

 בחילות על להקלה המשמשת תרופה⋅
 שינה הפרעת( בשינה נשימה דום⋅ ,metoclopramideוהקאות

נמצאת שלך הנשימה שבה

).השינה במהלך מופרע
תולעים בזיהומי לטיפול המשמשת תרופה⋅

piperazine, 
 תהיה אתה אם שלך לרופא גם ספר.להניק מתכננת או מניקה את3.

 הרבה עושה שאתה או חמה בסביבה
.נמרצת גופנית פעילות

 שלך לגוף ולגרום, פחות להזיע לך לגרום עשוי.
Clopixol המידה על יתר להתחמם

 את כמעכבות ידועות תרופות⋅
מסוימים כבד אנזימי של פעילותם

השימוש בזמן להניק מומלץ לא

 שלו הפעיל החומר. קלופיקסול
 קיימת ולכן אם לחלב עובר

 עשוי שלך שהתינוק אפשרות
להיות

.מושפע

 בשינויים לטיפול המשמשות תרופות⋅
 כגון, הלב פעימות בקצב או בקצב
ודופטיליד סוטלול, אמיודרון, כינידין

 חשוף אתה אם שלך לרופא ספר
המכילים הדברה לחומרי

.זרַחןָ
 עשוי לוואי תופעת שתחווה הסיכון
.מוגבר להיות

 תרופות של סוג, פסיכוטיות אנטי תרופות⋅
 נפשיים במצבים לטיפול המשמשות
למשל, מסוימים ורגשיים

thioridazine  מהמצבים סבלת או לך יש4.
 לרופא פנה, ללקטוז רגיש אתה אם:הבאים הרפואיים

Clopixol. טבליות נטילת לפני שלך

.לקטוז מכילותClopixol  טבליות

 לטיפול המשמשות מסוימות תרופות⋅
, אריתרומיצין כגון, בזיהומים

ומוקסיפלוקסצין גאטיפלוקסצין

 מחלה, עורקים טרשת⋅
בעורקים הפוגעת

 על להקלה המשמשות תרופות⋅התקפים או התקפים, עוויתות⋅
 טרפנדין כולל, האלרגיה תסמיני

ואסטמיזול

 או לילדClopixol  לתת איןלמוח הדם באספקת ירידה⋅
.למתבגר

 או בילדים השימוש עם ניסיון אין
מתחת מתבגרים

18. בן

 בחילוף הפרעה, סוכרת⋅
 הסוכר כמות שבה החומרים

מדי גבוהה בדם

 לטיפול המשמש, ציספריד⋅
קיבה בבעיות

 או המים לאיזון המפריעות תרופות⋅
, תיאזיד משתני למשל, המלחים
מים או נוזלים טבליות גם הנקראים  או אבוד,   אדיש, רדום מרגיש⋅

מרוחק
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 את כמגבירות ידועות תרופות⋅
בClopixol  של הריכוז

שלך הדם

 המינון DepotClopixol  הזרקת
 עד(1  ג"מ400  עד200  הוא הרגיל

.רביעי עד שני שבוע כל) ל"מ2

 למרות, שלך המחלה על השפעות אותן
.שונה זמן לאורך נמשכות שהן

 על להקלה המשמשות תרופות⋅
, עוויתות או קיבה התכווצויות

 ולטיפול נסיעות מחלת למניעת
 או אטרופין כגון, פרקינסון במחלת
.קשורות תרופות

Clopixol טבליות
קצר לזמן רק פועלותClopixol  טבליות

.יום כל אותן ליטול יש ולכן, . תקבל מינון איזה יחליט שלך הרופא
 כגון, אחרים ובגורמים במצבך תלוי זה

. לתרופה שלך והתגובה שלך המשקל
 יתחיל שלך הרופא, כלל בדרך

 יוגדלו אשר יותר קטנים במינונים
 שבו למינון שמגיעים עד בהדרגה

Clopixolעבורך טוב הכי עובד.

 ביום פעםClopixol  טבליות קח
.שעה באותה בערך
 תעזור גם יום בכל שעה באותה נטילתן

.הטבליות את לקחת מתי לזכור לך

בסרטן לטיפול המשמשות תרופות⋅

- מ מושפעות להיות עשויות אלו תרופות
,Clopixolיעילותה על להשפיע עשויות או .

להשתמש שתצטרך ייתכן

 או, שלך התרופות של שונות כמויות
 שלך הרופא. שונות תרופות לקחת
.לך ייעץ

 אחרי או לפניClopixol  טבליות קח
.האוכל

.אחר מינון רשם שלך שהרופא ייתכן
קלופיקסול זריקות
 צריכהAcuphase Clopixol  הזרקת
 שהזרקת בעוד, ימים3 - 2  כל להינתן
Depot Clopixolשבועות מספר נמשכת ,

.שבועות4 - 2  ב פעם ניתנת היא ולכן

 אינך אם הרוקח או הרופא את שאל
 את בצע. עבורך הנכון במינון בטוח

.לך נותנים שהם ההוראות

.לך יינתן כמה בדיוק לך יגידו הם

 נוסף מידע יש שלך לרוקח או לרופא
 או בהן להיזהר שיש תרופות על

- ב השימוש   בעת מהן להימנע
.Clopixol

.לך ייעץ שלך הרופא

מבוגרים מטופלים

 המינון את להפחית צורך שיהיה ייתכן
.מבוגרים בחוליםClopixol  של

בו להשתמש זמן כמה

 או/ו שלך הטבליות את לקחת המשך
 הרופא עוד כל שלך הזריקות את לקבל
.זאת לעשות לך אומר שלך

 מרפא אינו אך, במצבך לשלוט עוזר.
 קבוע לטיפול תזדקק, לכן. אותו

Clopixol

בזה להשתמש איך

בזה להשתמש איך להשתמש כמה

Clopixol טבליות
Clopixol טבליות
 ג"מ50  עד10  הוא המקובל המינון
.ליום

 בשלמותן הטבליות את לבלוע יש
.מלאה מים כוס עם

בו להשתמש תשכח אם

 אינך אם הרוקח או הרופא את שאל
.עבורך הנכון במינון בטוח

.לקחת כמה בדיוק לך יגידו הם

 נא ,לילדים עמיד בקבוק לפתוח כדי
 הבקבוק את ולסובב לסובב, להחזיק

.שלהלן התרשים לפי

Clopixol טבליות
 הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם
 ולקח שהחמצת המנה על דלג, שלך
.אמור אתה כאשר הבאה המנה את

לך נותנים שהם ההוראות את בצע
.

 ייתכן, נכון הלא המינון את נוטל אתה אם
 וייתכן שצריך כמו יעבוד לאClopixol - ש

.ישתפר לא שמצבך

 על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין
.שהחמצת המינון

 הבאה המנה לפני רב זמן עוד יש אם
, זוכר שאתה ברגע אותה קח, שלך

.כרגיל אותה לקחת חזור מכן ולאחר
 המינון AcuphaseClopixol  הזרקת
"מ3  עד(1  ג"מ150  עד50  הוא הרגיל

 הוראות לפי או ימים3  עד יומיים כל) ל
.שלך הרופא

קלופיקסול זריקות

 גדול לשריר בזריקה ניתן קלופיקסול
. זמן לאורך לאט משתחרר הוא שם

רופא ידי על רק להינתן צריכה הזריקה

.אחר מיומן אדם או אחות,

 את שאל, לעשות מה בטוח אינך אם
.הרוקח או הרופא

 יותר להיות צריך לא הטיפול משך
.משבועיים

מ יותר להיות צריך לא המרבי המינון
 זריקות של הכולל והמספר ג"מ-400
 מהלך לכל-4 מ יותר להיות צריך לא

בו להשתמש מתי.טיפול

 זריקות או טבליות שתקבלו ייתכן
Clopixolאת יש שלשתיהן
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 לקחת מתי לזכור מתקשה אתה אם
 הרוקח את שאל, שלך התרופה את

.רמזים לקבלת

 להשתמש להתחיל עומד אתה אם
 הזכר, כלשהי חדשה בתרופה
 משתמש שאתה ולרוקח לרופא

.בקלופיקסול

 ספר, שורף שלך שהעור נראה אם
.שלך לרופא

 יותר הרבה להיות שלך לעור לגרום עלול.
 זה. כלל בדרך מאשר השמש לאור רגיש
, גירוד, בעור לפריחה לגרום עלול

 חמורות שמש כוויות או אדמומיות
Clopixol

קלופיקסול זריקות

 לרופא פנה, תור לקבוע שכחת אם
 שתוכל כדי, זוכר שאתה ברגע שלך

.נוסף תור לקבוע

 שיניים רופא, אחר רופא לכל ספר
 משתמש שאתה בך שמטפל ורוקח

.זו בתרופה

 בזמן להריון נכנסת את אם
 ספרClopixol, - ב השימוש
.מיד לרופא

 שלך הרופא של הפגישות כל את שמור
 ההתקדמות את לבדוק יהיה שניתן כדי
.שלך

 בדיקות כמה לעשות עשוי שלך הרופא
,לעת מעת וכבד דם

 של הראשונים החודשים במהלך במיוחד
 פועלת שהתרופה לוודא כדי, הטיפול
.רצויות לא לוואי תופעות ולמנוע

יתר מנת

 או, שלך לרופא מיד פנה
לרעלים
764 0800 : טלפון( מידע מרכז
 גשו או), זילנד ניו עבור766

 החולים בבית וחירום לתאונות
אם, אליכם הקרוב

 או אתה שאולי חושב אתה⋅
 מדי יותר נטלת אחר מישהו
 זאת עשהClopixol.  טבליות

לכך סימנים אין אם גם
.הרעלה או נוחות אי

 מבחין אתה אם מיד לרופא ספר
הלשון של תולעים דמויות בתנועות

 של אחרות מבוקרות לא תנועות או,
 הלסת או הלחיים, הפה, הלשון

.ולרגליים לידיים להתקדם שעלולות

 הנקרא מצב של תסמינים הם אלו
 להתפתח שעלול, מאוחרת דיסקינזיה

, דומות תרופות הנוטלים אנשים אצל
Clopixol. כולל

לעשות שאסור דברים

 אחד לאף שלך התרופה את תיתן אל
.כמוך מצב אותו לו יש אם גם, אחר

 כלשהן לוואי תופעות חווה אתה⋅
Clopixol שקיבלת לאחר
.זריקות

 במהלך להתרחש יותר נוטה זה מצב
Clopixol,  עם טווח ארוך טיפול

 במקרים. מבוגרות בנשים במיוחד
. קבוע להיות עשוי זה, מאוד נדירים

, מוקדם מתגלים אם, זאת עם
.הפיכים כלל בדרך הם אלה תסמינים

 תלונות בכל לטיפולClopixol - ב תשתמש אל
 לך אומר שלך הרופא כן אם אלא, אחרות
.זאת לעשות

 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן
 הגורמות כלשהן תרופות תיקח אל.דחוף

 משתמש שאתה בזמן לנמנום
   המליץ כן אם אלא, בקלופיקסול

.שלך הרופא
 ניתנותClopixol  שזריקות מכיוון

, שלך הרופא של פיקוחו תחת לך
 יותר שתקבל מאוד סביר זה אין
.מדי

 מבחין אתה אם שלך לרופא גם ספר
 הגרון, החניכיים, הפה של כלשהו בכאב

.שפעת דמויי אחרים תסמינים או
 אוClopixol, - ב להשתמש להפסיק אין

 עם לבדוק מבלי, המינון את להוריד
.שלך הרופא  לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

, התכווצויות, תרדמת, ישנוניות
 או גבוה וגוף נמוך דם לחץ, עוויתות

.במיוחד נמוך
 תנועות להתפתח עלולות. טמֶּפרֶטָּורהָ

 להתרחש ועלולה, נשלטות בלתי
. מאוד נמוך דם לחץ עקב קריסה
 הלב פעימות בקצב או בקצב שינויים
 כאשרClopixol  של יתר במינון נראו
 על כמשפיעות ידועות תרופות גם נטלו
.הלב

 מקצוע איש או הרופא עם שוחח
 אתה אם הנפש בריאות בתחום
התאבדות, מוות על מדבר או חושב

.באחרים פגיעה או עצמית פגיעה,

 אתה אם גם, זריקה אף תפספס אל
.יותר טוב מרגיש

 מרפא אינו אך, במצבך לשלוט עוזר.
 קבועות לזריקות תזדקק, לכן. אותו

Clopixol
 לשינויים סימנים להיות עשויים אלה
 בקלופיקסול להשתמש תפסיק אל.שלך הנפש במחלת החמרה או

 מופסקClopixol  אם .בפתאומיות
 תסמינים לחוות עלול אתה, בפתאומיות

, תיאבון אובדן, הקאות, בחילה כגון
, כואבים שרירים, הזעה, נזלת, שלשולים

, שקט אי, שינה חוסר, ומחטים סיכות
.תסיסה או חרדה

 ספר, ניתוח לעבור עומד אתה אם
 שאתה המרדים לרופא או למנתח

 על להשפיע עשוי ..זו בתרופה משתמש
 במהלך המשמשות אחרות תרופות
Clopixol הניתוח

 דם בדיקות לעבור עומד אתה אם
 שאתה שלך לרופא ספר, כלשהן

.זו בתרופה משתמש
 בדיקות של לתוצאות להפריע עלול זה

.מסוימות

 להפחית ירצה שלך שהרופא ייתכןבו משתמש שאתה בזמן
 אתה שבה הכמות את בהדרגה
.לחלוטין שתפסיק לפני משתמש

לעשות חייב שאתה דברים

, בשמש כשאתה שלך העור על הגן
מהם להיזהר שצריך דברים-15:00.ל10:00  בין במיוחד

 מגן ביגוד לבש, בחוץ אתה אם
30+. הגנה בקרם והשתמש

4



 בהפעלת או בנהיגה היזהר
 כיצד שתדע עד מכונות

Clopixolעליך משפיע.
, עייפות, לנמנום לגרום עלול זה

 אצל ראייה טשטוש או ישנוניות
 אחד לך יש אם. מסוימים אנשים

 תפעיל, תנהג אל, הללו מהתסמינים
 שעלול אחר דבר כל תעשה או מכונות
.מסוכן להיות

ראש כאבי⋅

באף גודש⋅

יבש פה⋅

שלשולים או עצירות⋅

 רבה בקלות חבורות או דימום⋅
מהאף דימומים, מהרגיל

, העיניים או/ו העור של הצהבה⋅
צהבת גם הנקראת

 הזעה או מוגברת רוק הפרשת⋅
מוגברת

, נפיחות עם בבטן עזים כאבים⋅
.והקאות מעיים התכווצויות

דיספפסיה, הקאות, בחילות⋅

ובתיאבון במשקל שינויים⋅

שלך המחזור בתקופות שינוי⋅

לקוי מיני תפקוד⋅

רגליים או קרסוליים, ידיים של נפיחות⋅

.גירוד, בעור פריחה⋅

 ברגליים במיוחד בוורידים דם קרישי⋅
כוללים התסמינים(

), ברגל ואדמומיות כאב, נפיחות
 דם כלי דרך לעבור שעלולים
 בחזה לכאבים ולגרום לריאות
ולקושי

 באחד מבחין אתה אם. נׁשְִימהָ
 מיד פנה, הללו מהתסמינים

.רפואי לייעוץ

 בזמן אלכוהול שתיית בעת היזהר
 אתה אם .זו בתרופה משתמש שאתה
 ישנוניות או נמנום, אלכוהול שותה
.יותר גרועים להיות עלולים

, ראש קל מרגיש אתה אם
 קם כשאתה עילפון או סחרחורת
 .לאט קום, קימה או מהמיטה
 להתרגל לגופך תעזור איטית עמידה
 אם. הדם ובלחץ בתנוחה לשינוי
 שוחח, מחמירה או נמשכת הבעיה

.שלך הרופא עם

 צריבה כגון, חריגות תחושות⋅
דקירות או

ובזיכרון בקשב שינויים⋅

ספינינג תחושת או סחרחורת⋅

חלשים או כואבים שרירים⋅

ההזרקה במקום כאבים⋅

כלל בדרך טוב לא מרגיש⋅

 על דווח דמנציה עם קשישים אצל⋅
המוות מקרי במספר קטנה עלייה

 פסיכוטיות אנטי תרופות הנוטלים חולים
 אנטי תרופות מקבלים שאינם לאלו בהשוואה
.פסיכוטיות

 מבחין אתה אם מיד לרופא ספר
:הבאים מהדברים באחד

 תנועות של פתאומית הופעה⋅
 של ורעד רעד כולל, חריגות
 פיתול תנועות, והאצבעות הידיים

 דשדוש הליכה או, הגוף של
והרגליים הידיים של ונוקשות

 לוואי תופעות להיות עלולות אלו
 שתזדקק ייתכןClopixol.  של חמורות
.דחוף רפואי לטיפול לוואי תופעות
 לתאונות פנה או, מיד שלך לרופא ספר

 אם, אליך הקרוב החולים בבית וחירום
:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה

 תסמינים( חמורה אלרגית תגובה⋅
 לכלול עשויים אלרגית תגובה של

 הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות
 לקושי לגרום שעלולים הגרון או

)כוורות או, נשימה או בבליעה

 תופעות להיות עשויות התרופות לכל
רציניים הם לפעמים. רצויות לא לוואי

 שלך הרופא. לא הם הזמן רוב אבל,
 בתרופה בשימוש הסיכונים את שקל

 מצפה היא/שהוא היתרונות מול זו
.עבורך לה שיהיו

 הלשון של תולעים דמויות תנועות⋅
 אחרות מבוקרות בלתי תנועות או
 או הלחיים, הלשון, הפה של

 להתקדם שעלולות, הלסתות
ולרגליים לידיים

 בהקדם לרוקח או לרופא ספר
 טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי

 זה Clopixol.- ב משתמש שאתה בזמן
 אבל, נפש מחלת עם האנשים לרוב עוזר

 לא לוואי תופעות לו להיות עשויות
.אנשים כמה אצל רצויות

בשקט להישאר יכולת חוסר⋅

, מוגברות שרירים תנועות⋅
חריגות או האטות

, הגוף בטמפרטורת פתאומית עלייה⋅
 ושינויים השרירים של חריגה נוקשות
 דופק עם בשילוב במיוחד, בהכרה
 ממצב לנבוע עשוי זה. והזעה מהיר
שנקרא מאוד נדיר

, נוירולפטית ממאירה תסמונת
 אנטי תרופות עם דווחה אשר

.שונות פסיכוטיות

קימה בעת סחרחורת מרגיש⋅

 בקצב ושינויים סדיר לא דופק⋅
הדם ובלחץ הלב  לך שיש ייתכן65,  גיל מעל אתה אם

התִעלַפְּות⋅.לוואי תופעות לקבל מוגבר סיכוי

 קושי או מטושטשת ראייה⋅
להתמקד

 באחד מבחין אתה אם שלך לרופא ספר
:אותך מדאיגים והם הבאים מהדברים

ישנוניות, ישנוניות⋅

שתן במתן קושי⋅

 הפרעה או מוגבר שתן מתן⋅
שתן במתן אחרת

 ייתכן. מאוד חמורות לוואי תופעות אלו
.לאשפוז או דחוף רפואי לטיפול שתזדקק

לישון יכולת חוסר⋅

נורמליים לא חלומות⋅

ראֹׁש ּכאְבֵ⋅

עייפות⋅

מדוכא רוח מצב⋅

דַאְגתנָּות⋅

תסיסה, עצבנות⋅

בעין גבוה לחץ⋅

אם חלב של חריגה הפרשה⋅

גברים אצל חזה הגדלת⋅

כואבת או קשה נשימה⋅

.נדירות כלל בדרך הן אלו לוואי תופעות

 מבחין אתה אם שלך לרופא ספר
 לא להרגיש לך שגורם אחר במשהו

.טוב
 עשויות לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות

.מסוימים אנשים אצל להופיע

, חום כגון תכופים זיהומים⋅
או גרון כאב, קשות צמרמורות

בפה כיבים
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 תופעות של זו מרשימה תיבהל אל
.אפשריות לוואי
.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן

 מה כל עם לעשות מה רוקח
):טבליות( פעילים לא חומרים.שנשאר

מוקשה קיק שמן⋅

מיקרו-גבישית תאית⋅

גליצרול⋅

היפרומלוז⋅

אדום ברזל תחמוצת⋅

מונוהידראט לקטוז⋅

6000 מאקרוגול⋅
סטיארט מגנזיום⋅

קופובידון⋅

אדמה תפוחי עמילן⋅

מטוהר טלק⋅

.חמצני-  דו טיטניום⋅

 בשימוש שאינה תרופה כל החזר
.שלך לרוקח

מוצר תיאור
בו השימוש לאחר

נראה זה מה כמו
 של סוגים ובשני כטבליות מגיע:אחִסּון

Clopixol הזרקות  שהגיע עד בחבילהClopixol  את שמור
.בו להשתמש הזמן
 האמפולות או הטבליות את תוציא אם

 להישמר לא עלולים הם מהאריזה
.היטב

 חום-  סרט מצופות טבליות ג"מ⋅
 דו טבליות, בהיר חום בהיר

10Clopixol  קמורות
 שמן-  להזרקה תמיסה ל"מ/ג"מ⋅

Acuphase 50  וצהבהב שקוף
Clopixol

, גלוטן מכילות אינןClopixol  טבליות
.אחר אזו צבע כל או טרטרזין, סוכרוז  מאורClopixol  את הרחק

.השמש
-  להזרקה תמיסה ל"מ/ג"מ.⋅

200  וצהבהב שקוף שמן
DepotClopixol

 קריר במקום התרופה את שמור
 נשארת הטמפרטורה בו ויבש

.ג°-25ל מתחת

):זריקות( פעיל לא מרכיב
.מפוצל קוקוס שמן⋅

100  של בבקבוקים זמינות הטבליות
 בקופסאות מגיעות וההזרקות טבליות

.אמפולות5  של

 תרופה כל או אותו לאחסן אין
 או כיור ליד, האמבטיה בחדר אחרת

.החלון אדן על
חסות נותן/יצרן

 ידי על מיוצרS,  A H. Lundbeck/דנמרק.
Clopixol  חום .במכונית אותו תשאיר אל

 תרופות להרוס עלולים ולחות
.מסוימות

רכיבים

 קמעונאות :ידי על זילנד בניו מופץ):פעילים רכיבים
לוגיסטיקה בריאותa t/ מרקחת בתי

Mangere Drive Pearse
Richard58
2022 אוקלנד

 יכולים לא ילדים שבו במקום אותו שמור
.אליו להגיע

 מעל וחצי מטר של בגובה נעול ארון
 לאחסון טוב מקום הוא הקרקע
.תרופות

 זוקלופטיקסול ג"מ10 -  טבליות ג"מ⋅
10Clopixol  כמו(

לטבליה) הידרוכלוריד

מAcuphase Clopixol 50  הזרקת⋅

 זוקלופנתיקסול ג"מ50 -  ל"מ/ג"
 ג"מ100  או ל"מ-1 ל אצטט

ל"מ-2 ל אצטט זוקלופטיקסול

540555 0800 : טלפון

.2020 ביוני-18 ב הוכן זה עלוןרׁשְּות
Depot Clopixol 200  הזרקת⋅

ג"מ200 -  ל"מ/ג"מ
decanoate  ל"מ1  לכל.

zuclopenthixol

 להפסיק לך אומר שלך הרופא אם
 שתאריך או, זו בתרופה להשתמש
 הסימן הואS. A H. Lundbeck/שאל, חלף התפוגה

"Clopixol" של הרשום המסחרי
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