
Clopixol- (clo-PIK-sol)
Clopixol-Comprimidos 10mg
Clopixol-Injeção de Acufase 50 mg/mL 
Clopixol-Injeção de depósito 200 mg/mL
Cloridrato de Zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
Acetato de Zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tato)
Decanoato de Zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ato)
Informação de Medicina do Consumidor (CMI)

O que tem neste folheto Clopixol Acuphase injectável é utilizado para 

o tratamento inicial de episódios agudos de 

perturbações mentais. Também é usado 

para tratar a mania (uma condição mental 

caracterizada por episódios de 

hiperatividade, euforia ou irritabilidade) e 

usado em caso de agravamento de 

condições mentais crônicas.

ingredientes listados no final deste 
folheto.
Os sintomas de uma reação alérgica 
podem incluir falta de ar, pieira ou 
dificuldade em respirar, inchaço da face, 
lábios, língua ou outras partes do corpo, 
ou erupção cutânea, comichão ou urticária 
na pele.

Este folheto contém respostas a 
algumas perguntas comuns sobre o 
Clopixol.

Não contém todas as informações 
conhecidas sobre o Clopixol. Não 
substitui a conversa com o seu 
médico ou
farmacêutico.

A injeção de Clopixol Depot é geralmente 

usada para prevenir novos episódios de 

sua doença.

Não use Clopixol se você tiver:
⋅ colapso devido à pressão arterial 

muito baixa
Todos os medicamentos têm riscos e 

benefícios. O seu médico avaliou o risco de 

você usar este medicamento em relação aos 

benefícios que ele espera que ele tenha 

para você.

O clopixol pertence a um grupo de 

medicamentos denominado neurolépticos 

tioxanteno. Ajuda a corrigir desequilíbrios 

químicos no cérebro, que podem causar 

doenças mentais.

⋅ consciência diminuída devido a 

qualquer causa

⋅ dano cerebral

⋅ doenças do sangue com número 
anormal ou reduzido de glóbulos 
vermelhos ou brancos ou plaquetas

Se você tiver alguma dúvida sobre o uso 

deste medicamento, pergunte ao seu 

médico ou farmacêutico.

Seu médico, no entanto, pode prescrever 
para outra finalidade. ⋅ feocromocitoma, um tumor raro 

da glândula adrenal que fica 
perto do rim.Conserve este folheto com o 

medicamento.

Você pode precisar de o ler novamente.

Pergunte ao seu médico se você tiver 

alguma dúvida sobre por que ele foi 

prescrito para você. Não dê Clopixol a qualquer pessoa que esteja 

atualmente com intoxicação por álcool, ou 

intoxicação com medicamentos usados   para 

produzir calma ou para ajudá-lo a dormir, ou 

medicamentos usados   para tratar epilepsia 

ou dores fortes.

Este medicamento só está 
disponível com receita médica.

Clopixol não é viciante.
O que é Clopixol
usado para Não dê Clopixol a pessoas 

inconscientes ou em coma.
Os comprimidos de clopixol são usados   

para o tratamento agudo e prolongado 

da esquizofrenia e outras doenças 

mentais com distúrbios do pensamento, 

reações emocionais e comportamento.

Antes de usá-lo Não o utilize após o prazo de validade 
impresso na embalagem.

Se você usá-lo após a data de validade, 
pode não funcionar tão bem. A data de 
validade refere-se ao último dia do mês.

Quando você não deve usá-lo

Não use Clopixol se você é alérgico a 
ele, a qualquer outro medicamento 
similar (como tioxantenos ou 
fenotiazinas), ou qualquer um dos

Também é usado para tratar a fase maníaca da 

doença maníaco-depressiva. Uma fase maníaca é 

um estado de espírito de

excitação, excesso de atividade e 

comportamento desinibido.

Não use se a embalagem estiver rasgada ou 

apresentar sinais de adulteração.
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Antes de começar a usá-lo ⋅ glaucoma, uma condição na 
qual geralmente há um 
acúmulo de pressão no olho

Se você não informou seu médico sobre 
qualquer um dos itens acima, informe-
os antes de usar Clopixol.Informe o seu médico se:

1. você tem alergia a qualquer outra 

substância, como alimentos, 

conservantes ou corantes.

⋅ problemas cardíacos e dos vasos 

sanguíneos Tomar outros medicamentos
⋅ problemas renais

⋅ problemas de fígado
2. está grávida ou pretende 
engravidar.

Informe o seu médico se estiver a tomar 
outros medicamentos, incluindo os que 
compra sem receita médica na sua 
farmácia, supermercado ou loja de 
produtos naturais.

⋅ níveis baixos de potássio 
e/ou magnésio no sangue

Clopixol pode afetar sua 
fertilidade. Se pretende 
constituir família, consulte o 
seu médico. ⋅ síndrome do cérebro orgânico Alguns medicamentos e Clopixol 

podem interferir entre si. Esses 
incluem:Como a maioria dos medicamentos 

deste tipo, o Clopixol não é

recomendado para uso durante a 

gravidez, a menos que seja 

claramente necessário. O general

condição do seu bebê pode ser 
afetada pelo uso deste
medicamento.

⋅ parkinsonismo, uma doença do 

cérebro que afeta o movimento

⋅ fatores de risco para acidente vascular cerebral ⋅ antidepressivos tricíclicos e lítio, 

medicamentos usados   para tratar a 

depressão ou alterações de humor
⋅ discinesia tardia, uma reação a 

alguns medicamentos com
movimentos da língua semelhantes a 

vermes ou outros movimentos 

descontrolados da boca, língua, 

bochechas ou mandíbula que podem 

progredir para os braços e pernas.

⋅ medicamentos usados   para tratar a dor forte

⋅ medicamentos usados   para produzir 

calma ou para ajudá-lo a dormir

Os seguintes sintomas podem 
ocorrer em recém-nascidos de 
mães que usaram
Clopixol nos últimos três meses 
de gravidez: tremores, rigidez 
muscular e/ou
fraqueza, sonolência, agitação, 
problemas respiratórios e
dificuldade na alimentação. Se o seu 

bebé desenvolver algum destes 

sintomas, deve contactar o seu 

médico.

⋅ medicamentos usados   para tratar a pressão 

arterial elevada (hipertensão), como a 

guanetidina

⋅ tratamento para câncer ⋅ levodopa, um medicamento usado para 

tratar a doença de Parkinson⋅ se você ou outra pessoa da sua 

família tem histórico de coágulos 

sanguíneos, pois medicamentos 

como esses foram associados a

formação de coágulos sanguíneos

⋅ medicamentos que estimulam o 
corpo, preparando-o para a ação, 
como adrenalina

⋅ metoclopramida, um medicamento 

usado para aliviar náuseas e vômitos⋅ apneia do sono (um distúrbio do 

sono em que a respiração é

interrompido durante o sono).
⋅ piperazina, um medicamento usado para tratar 

infecções por vermes
3. está a amamentar ou 

planeia amamentar.
Informe também o seu médico se você 
estiver em um ambiente quente ou se 
fizer muito exercício vigoroso.

O clopixol pode fazer você suar menos, 

fazendo com que seu corpo superaqueça.

⋅ medicamentos conhecidos por inibir a 

atividade de certas enzimas hepáticas
Não é recomendado que você 

amamente enquanto estiver usando

Clopixol. Seu ingrediente ativo 
passa para o leite materno e, 
portanto, existe a possibilidade de 
que seu bebê possa ser
afetado.

⋅ medicamentos usados   para tratar alterações no 

ritmo ou na frequência do batimento cardíaco, 

por exemplo, quinidina, amiodarona, sotalol e 

dofetilidaInforme o seu médico se estiver exposto a 
pesticidas que contenham
fósforo.
O risco de você experimentar um efeito 

colateral pode ser aumentado.

⋅ antipsicóticos, uma classe de medicamentos 

usados   para tratar certas condições mentais 

e emocionais, por exemplo,

tioridazina4. você tem ou teve as seguintes 
condições médicas: Se tem intolerância à lactose, contacte o 

seu médico antes de tomar Clopixol 
comprimidos.

Os comprimidos de clopixol contêm lactose.

⋅ certos medicamentos usados   para 
tratar infecções, como eritromicina, 
gatifloxacina e moxifloxacina

⋅ arteriosclerose, uma doença 
que afeta as artérias

⋅ convulsões, ataques ou convulsões ⋅ medicamentos usados   para aliviar 
os sintomas de alergia, incluindo 
terfenadina e astemizol

⋅ diminuição do suprimento de sangue 

para o cérebro

Não dê Clopixol a uma criança ou 
adolescente.
Não há experiência com seu uso em crianças 

ou adolescentes menores de

18 anos de idade.

⋅ diabetes, um distúrbio do 
metabolismo em que a 
quantidade de açúcar no sangue 
é muito alta

⋅ cisaprida, usado para tratar problemas 

estomacais

⋅ medicamentos que perturbam o equilíbrio hídrico ou salino, 

por exemplo, diuréticos tiazídicos, também chamados de 

comprimidos líquidos ou de água⋅ sentindo letárgico, indiferente, 

perdido ou remoto
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⋅ medicamentos conhecidos por aumentar a 

concentração de Clopixol em

seu sangue

Injeção de depósito de clopixol A dose 

usual é de 200 a 400 mg (1 a 2 mL) a cada 

segunda a quarta semana.

mesmos efeitos na sua doença, embora 
durem por períodos de tempo diferentes.

⋅ medicamentos usados   para aliviar cólicas 

ou espasmos estomacais, para prevenir 

enjoos de viagem e para tratar a doença 

de Parkinson, como atropina ou 

medicamentos relacionados.

Comprimidos de clopixol

Os comprimidos de clopixol funcionam apenas por um curto 

período de tempo, por isso precisam ser tomados todos os dias.O seu médico decidirá qual a dose que irá 
receber. Isso depende de sua condição e 
de outros fatores, como seu peso e sua 
resposta ao medicamento. Geralmente, o 
seu médico começará com doses 
menores, que serão aumentadas 
gradualmente até que uma dose seja 
alcançada em que o Clopixol funcione 
melhor para você.

Tome os comprimidos de Clopixol uma vez por dia 

aproximadamente à mesma hora.

Tomá-los à mesma hora todos os dias 
também o ajudará a lembrar quando tomar 
os comprimidos.

⋅ medicamentos usados   para tratar o câncer

Estes medicamentos podem ser afetados 

pelo Clopixol ou podem afetar o seu 

funcionamento. Você pode precisar usar

diferentes quantidades dos seus 

medicamentos, ou tome medicamentos 

diferentes. O seu médico irá aconselhá-lo.

Tome os comprimidos de Clopixol antes ou depois das 

refeições.
O seu médico pode ter prescrito uma 
dose diferente. Injeções de clopixol

A injeção de Clopixol Acuphase deve ser 

administrada a cada 2 a 3 dias, enquanto a injeção 

de Clopixol Depot dura várias semanas, portanto, 

é administrada uma vez a cada 2 a 4 semanas.

Pergunte ao seu médico ou 
farmacêutico se não tiver certeza da 
dose correta para você. Siga as 
instruções que eles lhe dão.
Eles lhe dirão exatamente quanto 
você receberá.

O seu médico ou farmacêutico tem mais 

informações sobre medicamentos com os quais 

deve ter cuidado ou evitar enquanto estiver a 

utilizar Clopixol.
O seu médico irá aconselhá-lo.

Pacientes idosos
A dosagem de Clopixol pode precisar ser 
reduzida em pacientes idosos.

Quanto tempo para usar

Continue a tomar os seus comprimidos e/
ou a tomar as suas injeções enquanto o 
seu médico lhe indicar.
Clopixol ajuda a controlar sua condição, 
mas não a cura. Portanto, você precisará 
de tratamento regular.

Como usá-lo
Como usá-loQuanto usar
Comprimidos de clopixol

Comprimidos de clopixol

A dose habitual é de 10 a 50 mg por 
dia.

Engula os comprimidos inteiros com um 
copo cheio de água.

Se você esquecer de usá-lo

Pergunte ao seu médico ou farmacêutico 
se não tiver certeza da dose correta para 
você.

Eles vão te dizer exatamente quanto 
tomar.

Para abrir esta garrafa resistente a 
crianças, por favor, segure, gire e gire a 
garrafa conforme o diagrama abaixo.

Comprimidos de clopixol

Se estiver quase na hora da próxima 
dose, pule a dose que você esqueceu e 
tome a próxima dose quando deveria.

Siga as instruções que eles lhe 
dão.
Se você tomar a dose errada, Clopixol 
pode não funcionar tão bem e sua 
condição pode não melhorar.

Não tome uma dose dupla para 
compensar a dose que você esqueceu.

Se ainda faltar muito tempo 
para a próxima dose, tome-a 
assim que se lembrar e depois 
volte a tomá-la normalmente.Injeção de Clopixol Acuphase A dose 

habitual é de 50 a 150 mg (1 a 3 mL) a 
cada 2 a 3 dias ou conforme indicado 
pelo seu médico.

Injeções de clopixol
Clopixol é administrado como uma injeção em 

um músculo grande, onde é liberado 

lentamente ao longo do tempo. A injeção só 

deve ser administrada por um médico, 

enfermeiro ou outra pessoa treinada.

Se você não tiver certeza do que fazer, pergunte 

ao seu médico ou farmacêutico.

A duração do tratamento não 
deve ser superior a 2 semanas.

A dose máxima não deve ser 
superior a 400 mg e o número total 
de injeções não deve ser superior a 
4 por ciclo de tratamento. Quando usar

Você pode receber comprimidos ou 
injeções de Clopixol, ambos com
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Se tiver dificuldade em lembrar 
quando tomar o medicamento, 
peça dicas ao seu farmacêutico.

Se estiver prestes a iniciar qualquer 
medicamento novo, lembre ao seu 
médico e farmacêutico que está a 
utilizar Clopixol.

Se a sua pele parecer estar a arder, 
informe o seu médico.

O clopixol pode tornar a sua pele muito mais 

sensível à luz solar do que normalmente. Isso 

pode causar erupções cutâneas, coceira, 

vermelhidão ou queimaduras solares graves.

Injeções de clopixol

Caso se esqueça de marcar uma 
consulta, contacte o seu médico 
assim que se lembrar, para que 
possa marcar outra.

Informe quaisquer outros médicos, 

dentistas e farmacêuticos que o tratam 

que está a utilizar este medicamento.

Se engravidar enquanto estiver a utilizar 

Clopixol, informe o seu médico 

imediatamente.

Mantenha todas as consultas do seu 
médico para que seu progresso possa ser 
verificado.

O seu médico pode fazer alguns exames de 

sangue e fígado de tempos em tempos,

particularmente durante os primeiros meses de 

terapia, para garantir que o medicamento esteja 

funcionando e para evitar efeitos colaterais 

indesejados.

Overdose

Telefone imediatamente para o seu 

médico ou para o Poisons

Centro de Informações (Tel: 0800 764 
766 para Nova Zelândia), ou vá para 
Acidentes e Emergências no hospital 
mais próximo, se
⋅ você acha que você ou qualquer outra 

pessoa pode ter tomado muitos 

comprimidos de Clopixol. Faça isso 

mesmo que não haja sinais de

desconforto ou envenenamento.

Informe o seu médico imediatamente se 
notar quaisquer movimentos 
semelhantes a vermes da língua ou 
outros movimentos descontrolados da 
língua, boca, bochechas ou maxilar que 
possam progredir para os braços e 
pernas.

Estes são sintomas de uma condição chamada 

discinesia tardia, que pode se desenvolver em 

pessoas que tomam medicamentos 

semelhantes, incluindo Clopixol.

Coisas que você não deve fazer

Não dê o seu medicamento a outras pessoas, 
mesmo que tenham a mesma condição que 
você.

⋅ você sentir quaisquer efeitos 
colaterais após receber Clopixol
injeções.

Esta condição é mais provável de ocorrer 

durante o tratamento a longo prazo com 

Clopixol, especialmente em mulheres idosas. 

Em casos muito raros, isso pode ser 

permanente. No entanto, se detectados 

precocemente, esses sintomas geralmente são 

reversíveis.

Não use Clopixol para tratar quaisquer outras 

queixas, a menos que seu médico lhe diga para 

fazê-lo.
Você pode precisar de atenção médica 

urgente. Não tome nenhum medicamento que cause 
sonolência enquanto estiver usando 
Clopixol, a menos que recomendado pelo 
seu médico.

Como as injeções de Clopixol são 
administradas sob a supervisão do 
seu médico, é muito improvável que 
você receba muito.

Informe também o seu médico se notar 

qualquer dor na boca, gengivas, garganta ou 

outros sintomas semelhantes aos da gripe.

Não pare de usar Clopixol, ou 
diminua a dosagem, sem consultar o 
seu médico.Os sintomas de uma 

sobredosagem podem incluir 
sonolência, coma, cãibras, 
convulsões, tensão arterial baixa e
temperatura. Movimentos incontroláveis   

podem se desenvolver e pode ocorrer colapso 

devido à pressão arterial muito baixa. 

Alterações no ritmo ou na frequência do 

batimento cardíaco foram observadas na 

sobredosagem de Clopixol quando também 

foram tomados medicamentos conhecidos por 

afetar o coração.

Converse com seu médico ou profissional 

de saúde mental se estiver pensando ou 

falando sobre morte, suicídio, 

automutilação ou dano a outras pessoas.

Não perca nenhuma injeção, mesmo que 
se sinta melhor.

Clopixol ajuda a controlar sua condição, 
mas não a cura. Portanto, você precisará 
de injeções regulares.

Estes podem ser sinais de alterações ou 
agravamento da sua doença mental. Não pare de usar Clopixol de repente. 

Se Clopixol for interrompido 
repentinamente, você pode apresentar 
sintomas como náuseas, vômitos, perda 
de apetite, diarreia, coriza, sudorese, 
dores musculares, formigamento, 
insônia, inquietação, ansiedade ou 
agitação.

Se vai ser submetido a uma cirurgia, 
informe o cirurgião ou anestesista que 
está a utilizar este medicamento. Clopixol 
pode afetar outros medicamentos usados   
durante a cirurgia.

Se estiver prestes a fazer análises ao sangue, 

informe o seu médico de que está a utilizar 

este medicamento.

Pode interferir nos resultados de 
alguns testes.

Enquanto você estiver usando Seu médico pode querer reduzir 

gradualmente a quantidade que você está 

usando antes de parar completamente.Coisas que você deve fazer

Proteja a sua pele quando estiver ao 
sol, especialmente entre as 10h e as 
15h.

Coisas para ter cuidado

Se você estiver ao ar livre, use roupas de 
proteção e use um protetor solar 30+.
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Tenha cuidado ao dirigir ou 
operar máquinas até saber 
como o Clopixol o afeta.
Pode causar sonolência, cansaço, 
sonolência ou visão turva em algumas 
pessoas. Se você tiver algum desses 
sintomas, não dirija, opere máquinas ou 
faça qualquer outra coisa que possa ser 
perigosa.

⋅ dores de cabeça

⋅ congestão nasal

⋅ boca seca
⋅ constipação ou diarréia

⋅ sangramento ou hematomas mais facilmente do 

que o normal, hemorragias nasais

⋅ amarelecimento da pele e/ou olhos, 

também chamado de icterícia

⋅ aumento da salivação ou aumento da 

sudorese

⋅ dor intensa no estômago com 
inchaço, cólicas intestinais e vômitos.

⋅ náuseas, vômitos, dispepsia

⋅ alterações de peso e apetite

⋅ mudança em seus períodos menstruais

⋅ função sexual prejudicada

⋅ inchaço das mãos, tornozelos ou pés

⋅ erupção cutânea, comichão.

⋅ Coágulos sanguíneos nas veias, especialmente 

nas pernas (os sintomas incluem

inchaço, dor e vermelhidão na perna), 

que pode viajar através dos vasos 

sanguíneos para os pulmões causando 

dor no peito e dificuldade em

respirando. Se você notar algum 

desses sintomas, procure orientação 

médica imediatamente.

Tenha cuidado ao beber álcool 
enquanto estiver usando este 
medicamento. Se você beber álcool, 
sonolência ou sonolência pode ser pior.

Se você se sentir tonto, tonto ou 
desmaiar ao sair da cama ou se 
levantar, levante-se lentamente. 
Levantar-se lentamente ajudará seu 
corpo a se acostumar com a mudança 
de posição e pressão arterial. Se este 
problema persistir ou piorar, fale com o 
seu médico.

⋅ sensações anormais, como 

queimação ou formigamento

⋅ alterações na atenção e memória

⋅ tontura ou sensação de rotação

⋅ músculos doloridos ou fracos

⋅ dor no local da injeção
⋅ sentindo-se geralmente mal

⋅ Em idosos com demência, um 
pequeno aumento no número de 
mortes foi relatado para
pacientes que tomam antipsicóticos em 

comparação com aqueles que não recebem 

antipsicóticos.

Informe o seu médico imediatamente 
se notar qualquer um dos seguintes:

⋅ início súbito de movimentos 
incomuns, incluindo tremores e 
tremores das mãos e dedos, 
movimentos de torção do corpo 
ou andar arrastado e rigidez dos 
braços e pernas

Estes podem ser efeitos colaterais graves do 

Clopixol. Você pode precisar de atenção 

médica urgente.Efeitos colaterais

Informe o seu médico imediatamente, ou 
dirija-se a Acidentes e Emergências no 
hospital mais próximo, se notar algum 
dos seguintes:
⋅ reação alérgica grave (os sintomas 

de uma reação alérgica podem 
incluir inchaço da face, lábios, boca 
ou garganta que pode causar 
dificuldade em engolir ou respirar, 
ou urticária)

Todos os medicamentos podem ter alguns 

efeitos colaterais indesejados. Às vezes eles 

são sérios, mas na maioria das vezes não 

são. O seu médico avaliou os riscos da 

utilização deste medicamento em relação 

aos benefícios que espera que tenha para 

si.

⋅ movimentos semelhantes a vermes da 

língua ou outros movimentos 

descontrolados da boca, língua, 

bochechas ou mandíbulas, que podem 

progredir para os braços e pernas
Informe o seu médico ou farmacêutico o 

mais rapidamente possível se não se sentir 

bem enquanto estiver a utilizar Clopixol. 

Ajuda a maioria das pessoas com doenças 

mentais, mas pode ter efeitos colaterais 

indesejados em algumas pessoas.

⋅ incapacidade de ficar parado

⋅ movimentos musculares 

aumentados, lentos ou incomuns
⋅ aumento súbito da temperatura corporal, 

rigidez incomum dos músculos e 

alterações na consciência, especialmente 

em conjunto com batimentos cardíacos 

acelerados e sudorese. Isso pode ser 

devido a uma condição muito rara 

chamada

síndrome neuroléptica maligna, 
que foi relatada com vários 
medicamentos antipsicóticos.

⋅ sensação de tontura ao se levantar

⋅ batimento cardíaco irregular e alterações na 

frequência cardíaca e pressão arterialSe você tem mais de 65 anos de idade, 
pode ter uma chance maior de ter 
efeitos colaterais.

⋅ desmaio

⋅ visão turva ou dificuldade 
em focar

Informe o seu médico se notar algum 
dos seguintes e eles o preocuparem:

⋅ sonolência, sonolência

⋅ dificuldade em urinar
⋅ aumento da micção ou outro 

distúrbio urinário
Estes são efeitos colaterais muito graves. Você 

pode precisar de cuidados médicos urgentes ou 

hospitalização.⋅ incapacidade de dormir

⋅ sonhos anormais

⋅ dor de cabeça

⋅ fadiga
⋅ humor deprimido

⋅ ansiedade
⋅ nervosismo, agitação

⋅ pressão alta no olho
⋅ secreção incomum de leite materno

⋅ aumento de mama em homens

⋅ respiração difícil ou dolorosa

Esses efeitos colaterais são geralmente raros.

Informe o seu médico se notar qualquer outra 

coisa que esteja fazendo você se sentir mal.

Outros efeitos colaterais não listados acima podem 

ocorrer em algumas pessoas.

⋅ infecções frequentes, como febre, 

calafrios graves, dor de garganta ou

úlceras na boca
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Não se assuste com esta lista de 
possíveis efeitos colaterais.

Você pode não experimentar nenhum 

deles.

farmacêutico o que fazer com 
o que sobrar. Ingredientes inativos (comprimidos):

⋅ óleo de rícino hidrogenado

⋅ celulose microcristalina
⋅ glicerol
⋅ hipromelose
⋅ óxido de ferro vermelho

⋅ lactose monohidratada

⋅ macrogol 6000

⋅ estearato de magnesio

⋅ copovidona

⋅ fécula de batata

⋅ talco purificado

⋅ dióxido de titânio.

Devolva qualquer medicamento não 

utilizado ao seu farmacêutico.

Descrição do produto
Depois de usá-lo

O que isso parece
Armazenar Clopixol vem em comprimidos e em dois 

tipos de injeções:Mantenha Clopixol na embalagem até a 
hora de usá-lo.

Se retirar os comprimidos ou as 
ampolas da embalagem, podem não 
manter-se bem.

⋅ Clopixol 10 mg comprimidos revestidos por película - 

castanhos avermelhados claros, comprimidos 

redondos biconvexos

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
solução injetável - óleo límpido 
e amarelado

Os comprimidos de clopixol não contêm glúten, 

sacarose, tartrazina ou qualquer outro corante 

azo.

Mantenha Clopixol longe da 
luz solar.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
solução injetável - óleo 
límpido e amarelado.

Mantenha o medicamento em local 
fresco e seco, onde a temperatura 
fique abaixo de 25°C.

Ingrediente inativo (injeções):

⋅ óleo de coco fracionado.
Os comprimidos estão disponíveis em 

frascos de 100 comprimidos e as injeções 

vêm em caixas de 5 ampolas.

Não o guarde ou qualquer outro 
medicamento no banheiro, perto de 
uma pia ou no peitoril da janela.

Fabricante/Patrocinador

O clopixol é produzido por H. Lundbeck A/S, 

Dinamarca.
Não o deixe no carro. O calor e a 

humidade podem destruir alguns 

medicamentos.

Ingredientes

Ingredientes ativos): Distribuído na Nova Zelândia por: 
Farmácia Varejo t/a Healthcare 
Logistics
58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Mantenha-o onde as crianças não possam 

alcançá-lo.

Um armário trancado a pelo menos um 

metro e meio acima do solo é um bom lugar 

para armazenar medicamentos.

⋅ Clopixol 10 mg comprimidos - 10 mg de 

zuclopentixol (como

cloridrato) por comprimido

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL injeção 
- 50 mg de acetato de zuclopentixol 
por 1 mL ou 100 mg de acetato de 
zuclopentixol por 2 mL

Telefone: 0800 540 555

Disposição Este folheto foi elaborado em 18 de junho de 

2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
injeção - 200 mg
decanoato de zuclopentixol por 1 
mL.

Se o seu médico lhe disser para parar de usar 

este medicamento ou se o prazo de validade 

tiver expirado, pergunte ao seu “Clopixol” é a marca registrada 
da H. Lundbeck A/S.
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