
Clopixol- (clo-PIK-sol)
Clopixol-Tablete 10 mg
Clopixol-Acuphase injectabil 50 mg/ml 
Clopixol-Injecție Depot 200 mg/mL
clorhidrat de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
Acetat de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
Decanoat de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
Informații despre medicamentele de consum (CMI)

Ce este în acest prospect Clopixol Acuphase injectabil este utilizat 

pentru tratamentul inițial al episoadelor 

acute de tulburări mintale. De asemenea, 

este utilizat pentru tratarea maniei (o 

afecțiune psihică caracterizată prin episoade 

de hiperactivitate, euforie sau iritabilitate) și 

utilizat în cazul agravării stărilor psihice 

cronice.

ingredientele enumerate la sfârșitul acestui 

prospect.

Simptomele unei reacții alergice pot include 

dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau 

dificultăți de respirație, umflarea feței, buzelor, 

limbii sau a altor părți ale corpului sau erupții 

cutanate, mâncărime sau urticarie pe piele.

Acest prospect conține răspunsuri 
la câteva întrebări frecvente despre 
Clopixol.

Nu conține toate informațiile 
cunoscute despre Clopixol. Nu 
ține loc de a vorbi cu medicul 
dumneavoastră sau
farmacist.

Clopixol Depot injectabil este de obicei utilizat 

pentru a preveni episoadele ulterioare ale bolii 

dumneavoastră.

Nu utilizați Clopixol dacă aveți:
⋅ colaps din cauza tensiunii arteriale 

foarte scăzute
Toate medicamentele au riscuri și beneficii. Medicul 

dumneavoastră a cântărit riscul ca dumneavoastră să 

utilizați acest medicament în raport cu beneficiile pe 

care se așteaptă ca acesta să le aibă pentru 

dumneavoastră.

Clopixolul aparține unui grup de 
medicamente numite neuroleptice 
tioxantene. Ajută la corectarea 
dezechilibrelor chimice din creier, 
care pot provoca boli mintale.

⋅ diminuarea conștienței din 
orice cauză

⋅ leziuni ale creierului

⋅ boli ale sângelui cu număr anormal 
sau redus de globule roșii sau albe 
sau trombociteDacă aveți orice îngrijorare cu privire la utilizarea 

acestui medicament, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

Cu toate acestea, medicul dumneavoastră vă 

poate prescrie în alt scop. ⋅ feocromocitom, o tumoare rară a 
glandei suprarenale care se află 
lângă rinichi.Păstrați acest prospect împreună cu 

medicamentul.

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Întrebați medicul dumneavoastră dacă 

aveți întrebări despre motivul pentru 

care v-a fost prescris. Nu administrați Clopixol nimănui care suferă 

în prezent de otrăvire cu alcool, sau otrăvire cu 

medicamente utilizate pentru a vă calma sau 

pentru a vă ajuta să dormiți sau medicamente 

utilizate pentru a trata epilepsia sau durerea 

puternică.

Acest medicament este disponibil numai pe 

bază de prescripție medicală.

Clopixolul nu creează dependență.

Ce este Clopixol
folosit pentru Nu administrați Clopixol nimănui care este 

inconștient sau aflat în comă.
Clopixol comprimate este utilizat 
pentru tratamentul acut și pe 
termen lung al schizofreniei și al 
altor boli mintale cu tulburări de 
gândire, reacții emoționale și 
comportament.

Înainte de a-l folosi Nu-l utilizați după data de expirare 
imprimată pe ambalaj.
Dacă îl utilizați după ce a trecut data de 

expirare, este posibil să nu funcționeze la fel 

de bine. Data de expirare se referă la ultima zi 

a lunii.

Când nu trebuie să-l folosești

Nu utilizați Clopixol dacă sunteți alergic 
la acesta, la orice alte medicamente 
similare (cum ar fi tioxantene sau 
fenotiazine) sau la oricare dintre

De asemenea, este utilizat pentru a trata faza 

maniacal a bolii maniaco-depresive. O fază 

maniacală este o stare de spirit

excitare, hiperactivitate și 
comportament dezinhibat.

Nu-l utilizați dacă ambalajul este rupt sau 
prezintă semne de manipulare.
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Înainte de a începe să-l utilizați ⋅ glaucom, o afecțiune în care 
există de obicei o creștere a 
presiunii în ochi

Dacă nu ați spus medicului dumneavoastră 

despre oricare dintre cele de mai sus, spuneți-i 

înainte să utilizați Clopixol.Spuneți medicului dumneavoastră dacă:

1. aveți alergii la orice alte 
substanțe precum alimente, 
conservanți sau coloranți.

⋅ probleme cu inima și 

vasele de sânge Luarea altor medicamente
⋅ probleme cu rinichii

⋅ probleme hepatice
2. sunteți gravidă sau intenționați să 

rămâneți gravidă.
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați 

orice alte medicamente, inclusiv cele pe care le 

cumpărați fără prescripție medicală de la 

farmacie, supermarket sau magazin de 

produse naturiste.

⋅ niveluri scăzute de 
potasiu și/sau magneziu 
în sânge

Clopixolul vă poate afecta fertilitatea. 

Dacă intenționați să vă întemeiați o 

familie, cereți sfatul medicului 

dumneavoastră. ⋅ sindromul cerebral organic Unele medicamente și Clopixol pot 
interfera între ele. Acestea includ:

Ca majoritatea medicamentelor de 

acest fel, Clopixol nu este

recomandat pentru utilizare în timpul 

sarcinii, cu excepția cazului în care este 

absolut necesar. Generalul

starea copilului dumneavoastră ar putea fi 

afectată de utilizarea acestuia

medicament.

⋅ parkinsonismul, o boală a 
creierului care afectează mișcarea

⋅ factori de risc pentru accident vascular cerebral ⋅ antidepresive triciclice și litiu, 

medicamente utilizate pentru a trata 

depresia sau schimbările de dispoziție
⋅ diskinezie tardivă, o reacție la 

unele medicamente cu
mișcări asemănătoare viermilor 
ale limbii sau alte mișcări 
necontrolate ale gurii, limbii, 
obrajilor sau maxilarului care pot 
progresa către brațe și picioare.

⋅ medicamente utilizate pentru a trata durerea puternică

⋅ medicamente utilizate pentru a produce 

calm sau pentru a vă ajuta să dormi

Următoarele simptome pot 
apărea la nou-născuții 
mamelor care au utilizat
Clopixol în ultimele trei luni de 
sarcină: tremurături, rigiditate 
musculară și/sau
slăbiciune, somnolență, agitație, 
probleme de respirație și
dificultate in alimentatie. Dacă copilul 

dumneavoastră dezvoltă oricare dintre aceste 

simptome, trebuie să vă adresați medicului 

dumneavoastră.

⋅ medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii 

arteriale crescute (hipertensiune arterială), cum este 

guanetidina

⋅ tratament pentru cancer ⋅ levodopa, un medicament utilizat pentru 

tratarea bolii Parkinson⋅ dacă dumneavoastră sau altcineva din 

familia dumneavoastră aveți antecedente 

de cheaguri de sânge, deoarece 

medicamentele ca acestea au fost asociate

formarea cheagurilor de sânge

⋅ medicamente care stimulează 

organismul, pregătindu-l pentru 

acțiune, cum ar fi adrenalina

⋅ metoclopramidă, un medicament folosit 

pentru a ameliora greața și vărsăturile⋅ apneea în somn (o tulburare de 

somn în care este respirația ta

întreruptă în timpul somnului).
⋅ piperazină, un medicament utilizat pentru a trata 

infecțiile cu viermi
3. alăptați sau plănuiți să 
alăptați.

De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră 

dacă vă veți afla într-un mediu fierbinte sau dacă 

faceți o mulțime de exerciții viguroase.

Clopixolul vă poate face să transpirați mai 

puțin, cauzând supraîncălzirea corpului.

⋅ medicamente cunoscute pentru a inhiba 

activitatea anumitor enzime hepatice
Nu este recomandat să 
alăptați în timpul utilizării
Clopixol. Ingredientul său activ 
trece în laptele matern și, prin 
urmare, există posibilitatea ca 
copilul dumneavoastră să fie
afectat.

⋅ medicamente utilizate pentru tratarea 

modificărilor ritmului sau frecvenței bătăilor 

inimii, de exemplu chinidină, amiodarona, 

sotalol și dofetilidăSpuneți medicului dumneavoastră dacă 

sunteți expus la pesticide care conțin

fosfor.
Riscul de a avea un efect 
secundar poate fi crescut.

⋅ antipsihotice, o clasă de medicamente 

utilizate pentru a trata anumite afecțiuni 

mentale și emoționale, de ex

tioridazina4. aveți sau ați avut următoarele 
afecțiuni medicale: Dacă aveți intoleranță la lactoză, adresați-vă 

medicului dumneavoastră înainte de a lua 

Clopixol comprimate.

Tabletele de Clopixol conțin lactoză.

⋅ anumite medicamente utilizate pentru 

tratarea infecțiilor, cum ar fi eritromicina, 

gatifloxacina și moxifloxacina

⋅ arterioscleroza, o boală 
care afectează arterele

⋅ convulsii, crize sau convulsii ⋅ medicamente utilizate pentru 

ameliorarea simptomelor alergiei, 

inclusiv terfenadină și astemizol

⋅ scăderea alimentării cu sânge a 

creierului
Nu administrați Clopixol unui copil sau 
adolescent.

Nu există experiență cu utilizarea acestuia 
la copii sau adolescenți sub
18 ani.

⋅ diabet zaharat, o tulburare a 

metabolismului în care cantitatea 

de zahăr din sânge este prea mare

⋅ cisapridă, utilizată pentru tratarea problemelor 

de stomac

⋅ medicamente care perturbă echilibrul apei sau 

sărate, de exemplu diuretice tiazidice, numite și 

comprimate de lichide sau de apă⋅ senzație de letargie, indiferentă, 

pierdută sau îndepărtată
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⋅ medicamente cunoscute pentru 

creșterea concentrației de Clopixol în

sângele tău

Clopixol Depot injectabil Doza uzuală este 

de 200 până la 400 mg (1 până la 2 ml) la 

fiecare două până la a patra săptămână.

aceleași efecte asupra bolii dumneavoastră, 

deși durează diferite perioade de timp.

⋅ medicamente utilizate pentru ameliorarea 

crampelor sau spasmelor stomacale, pentru a 

preveni raul de călătorie și pentru a trata 

boala Parkinson, cum ar fi atropina sau 

medicamentele înrudite.

Clopixol tablete
Tabletele de Clopixol funcționează doar pentru o 

perioadă scurtă de timp, așa că trebuie luate în 

fiecare zi.

Medicul dumneavoastră va decide ce doză veți 

primi. Aceasta depinde de starea dumneavoastră și 

de alți factori, cum ar fi greutatea dumneavoastră și 

răspunsul dumneavoastră la medicament. În 

general, medicul dumneavoastră vă va începe cu 

doze mai mici, care vor fi crescute treptat până 

când se ajunge la o doză în care Clopixol 

funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră.

Luați comprimatele de Clopixol o dată pe zi, 

aproximativ la aceeași oră.

Luarea lor la aceeași oră în fiecare zi vă va 

ajuta, de asemenea, să vă amintiți când să luați 

comprimatele.

⋅ medicamente utilizate pentru tratarea cancerului

Aceste medicamente pot fi afectate de Clopixol 

sau pot afecta cât de bine funcționează. Este 

posibil să fie nevoie să utilizați

diferite cantități din medicamentele 

dumneavoastră sau luați diferite medicamente. 

Medicul dumneavoastră vă va sfătui.

Luați comprimate de Clopixol înainte sau după 

masă.
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi prescris 

o doză diferită. Injecții cu clopixol
Clopixol Acuphase trebuie administrat la 

fiecare 2 - 3 zile, în timp ce Clopixol Depot 

injectabil durează câteva săptămâni, deci se 

administrează o dată la 2 - 4 săptămâni.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă nu sunteți sigur de doza 

corectă pentru dumneavoastră. Urmați 

instrucțiunile pe care vi le oferă.

Îți vor spune exact cât ți se va da.

Medicul sau farmacistul dumneavoastră au mai multe 

informații despre medicamentele de care trebuie să 

aveți grijă sau să le evitați în timp ce utilizați Clopixol. Medicul dumneavoastră vă va sfătui.

Pacienți vârstnici
Poate fi necesară reducerea dozei de 
Clopixol la pacienții vârstnici.

Cât timp să-l folosești

Continuați să vă luați comprimatele și/sau 
să vă faceți injecțiile atât timp cât vă spune 
medicul dumneavoastră.

Clopixolul vă ajută să vă controlați starea, 
dar nu o vindecă. Prin urmare, veți avea 
nevoie de tratament regulat.

Cum să-l folosească

Cum să-l folosească
Cât de mult să folosești

Clopixol tableteClopixol tablete
Doza uzuală este de 10 până la 50 mg pe 

zi.

Înghițiți comprimatele întregi cu un 
pahar plin cu apă.

Dacă uitați să-l folosiți
Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 

dacă nu sunteți sigur de doza corectă pentru 

dumneavoastră.

Îți vor spune exact cât să iei.

Pentru a deschide această sticlă rezistentă la 

copii, vă rugăm să țineți, răsuciți și întoarceți sticla 

conform diagramei de mai jos.

Clopixol tablete
Dacă este aproape timpul pentru următoarea 

doză, sări peste doza pe care ați omis-o și 

luați următoarea doză atunci când trebuie.

Urmați instrucțiunile pe care vi le 
oferă.
Dacă luați doza greșită, este posibil ca Clopixol să nu 

funcționeze la fel de bine și starea dumneavoastră s-

ar putea să nu se îmbunătățească.

Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza pe care ați omis-o.

Dacă mai este mult timp până la 
următoarea doză, luați-o imediat ce vă 
amintiți, apoi reveniți la administrarea 
ei așa cum ați proceda în mod normal.Clopixol Acuphase injectabil Doza uzuală este 

de 50 până la 150 mg (1 până la 3 ml) la fiecare 2 

până la 3 zile sau conform instrucțiunilor 

medicului dumneavoastră.
Injecții cu clopixol
Clopixolul se administrează sub formă de 

injecție într-un mușchi mare, unde este 

eliberat lent în timp. Injecția trebuie 

administrată numai de un medic, asistentă 

sau altă persoană instruită.

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Durata tratamentului nu trebuie 
să depășească 2 săptămâni.

Doza maximă nu trebuie să 
depășească 400 mg, iar numărul 
total de injecții nu trebuie să fie mai 
mare de 4 pe curs de tratament. Când să-l folosești

Vi se pot administra comprimate de 
Clopixol sau injecții care au ambele
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Dacă aveți dificultăți în a vă aminti când 
să luați medicamentul, adresați-vă 
farmacistului pentru sfaturi.

Dacă sunteți pe cale să începeți cu orice 
medicament nou, amintiți-vă medicului 
dumneavoastră și farmacistului că 
utilizați Clopixol.

Dacă pielea dumneavoastră pare să ardă, spuneți 

medicului dumneavoastră.

Clopixolul poate face ca pielea dumneavoastră să fie 

mult mai sensibilă la lumina soarelui decât este în mod 

normal. Acest lucru poate provoca erupții cutanate, 

mâncărime, roșeață sau arsuri solare severe.

Injecții cu clopixol
Dacă uitați să țineți o programare, 
adresați-vă medicului dumneavoastră 
de îndată ce vă amintiți, pentru a 
putea face una alta.

Spuneți oricăror altor medici, 
stomatologi și farmaciști care vă 
tratează că utilizați acest medicament.

Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

utilizați Clopixol, spuneți imediat 

medicului dumneavoastră.

Păstrați toate programările la medicul dumneavoastră, 

astfel încât progresul dumneavoastră să fie verificat.

Medicul dumneavoastră vă poate face analize 

de sânge și de ficat din când în când,

în special în primele luni de terapie, pentru a 

vă asigura că medicamentul funcționează și 

pentru a preveni efectele secundare nedorite.

Supradozaj

Sună-ți imediat medicul 
sau Otrăvurile
Centrul de informare (Tel: 0800 764 
766 pentru Noua Zeelandă) sau 
mergeți la Accident și Urgență la cel 
mai apropiat spital, dacă
⋅ credeți că dumneavoastră sau oricine 

altcineva este posibil să fi luat prea multe 

comprimate de Clopixol. Faceți acest lucru 

chiar dacă nu există semne

disconfort sau otrăvire.

Spuneți imediat medicului 
dumneavoastră dacă observați orice 
mișcări asemănătoare viermilor ale limbii 
sau alte mișcări necontrolate ale limbii, 
gurii, obrajilor sau maxilarului care pot 
progresa către brațe și picioare.

Acestea sunt simptome ale unei afecțiuni 

numite diskinezie tardivă, care se poate 

dezvolta la persoanele care iau medicamente 

similare, inclusiv Clopixol.

Lucruri pe care nu trebuie să le faci

Nu dați medicamentul nimănui altcuiva, 
chiar dacă au aceeași afecțiune ca și 
dumneavoastră.

⋅ aveţi orice reacţii adverse după ce 
vi s-a administrat Clopixol
injecții.

Această afecțiune este mai probabil să apară în 

timpul tratamentului pe termen lung cu 

Clopixol, în special la femeile în vârstă. În cazuri 

foarte rare, acest lucru poate fi permanent. Cu 

toate acestea, dacă sunt detectate devreme, 

aceste simptome sunt de obicei reversibile.

Nu utilizați Clopixol pentru a trata orice alte 

plângeri decât dacă medicul dumneavoastră vă 

spune acest lucru.
Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri 

medicale urgente.
Nu luați niciun medicament care provoacă 

somnolență în timp ce utilizați Clopixol, cu excepția 

cazului în care este recomandat de medicul 

dumneavoastră.

Deoarece clopixol vi se administrează 
sub supravegherea medicului 
dumneavoastră, este foarte puțin 
probabil să primiți prea mult.

De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră 

dacă observați orice durere la nivelul gurii, gingiilor, 

gâtului sau alte simptome asemănătoare gripei.

Nu încetați să utilizați Clopixol și nu 
reduceți doza fără a consulta medicul 
dumneavoastră.Simptomele unui supradozaj pot include 

somnolență, comă, crampe, convulsii, 

tensiune arterială scăzută și organism 

extrem de ridicat sau scăzut.

temperatura. Pot apărea mișcări 

incontrolabile și pot apărea colaps din cauza 

tensiunii arteriale foarte scăzute. S-au 

observat modificări ale ritmului sau ritmului 

bătăilor inimii în cazul supradozajului cu 

Clopixol atunci când au fost luate și 

medicamente despre care se știe că 

afectează inima.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu 

un specialist în sănătate mintală dacă vă 

gândiți sau vorbiți despre moarte, sinucidere, 

autovătămare sau vătămare a altora.

Nu ratați nicio injecție, chiar dacă vă 
simțiți mai bine.
Clopixolul vă ajută să vă controlați starea, 
dar nu o vindecă. Prin urmare, veți avea 
nevoie de injecții regulate.

Acestea pot fi semne ale unor modificări sau 

agravări ale bolii dumneavoastră mintale. Nu încetați brusc să utilizați Clopixol. 
Dacă Clopixol este întrerupt brusc, puteți 
prezenta simptome cum ar fi greață, 
vărsături, pierderea poftei de mâncare, 
diaree, secreții nazale, transpirație, dureri 
musculare, ace, insomnie, neliniste, 
anxietate sau agitație.

Dacă urmează să suferiți o intervenție 

chirurgicală, spuneți chirurgului sau 

anestezistului că utilizați acest medicament. 

Clopixolul poate afecta alte medicamente utilizate 

în timpul intervenției chirurgicale.

Dacă sunteți pe cale să faceți analize de 

sânge, spuneți medicului dumneavoastră că 

utilizați acest medicament.

Poate interfera cu rezultatele 
unor teste.

În timp ce îl folosiți Medicul dumneavoastră poate dori să 

reducă treptat cantitatea pe care o utilizați 

înainte de a opri complet.
Lucruri pe care trebuie să le faci

Protejează-ți pielea atunci când ești la 
soare, în special între orele 10:00 și 
15:00.

Lucruri la care să fii atent

Dacă sunteți în aer liber, purtați îmbrăcăminte de 

protecție și folosiți o protecție solară de peste 30 de 

ani.

4



Aveți grijă la conducerea vehiculelor sau 

la folosirea utilajelor până când știți cum 

vă afectează Clopixol.

Poate provoca somnolență, oboseală, 

somnolență sau vedere încețoșată la unele 

persoane. Dacă aveți oricare dintre aceste 

simptome, nu conduceți vehicule, nu 

utilizați utilaje și nu faceți orice altceva care 

ar putea fi periculos.

⋅ dureri de cap

⋅ congestie nazala

⋅ gură uscată

⋅ constipație sau diaree

⋅ sângerări sau vânătăi mai ușor decât în   

mod normal, sângerări nazale

⋅ îngălbenirea pielii și/sau a 
ochilor, numită și icter

⋅ salivație crescută sau transpirație 
crescută

⋅ dureri severe de stomac cu balonare, 
crampe intestinale și vărsături.

⋅ greață, vărsături, dispepsie
⋅ modificări ale greutății și ale apetitului

⋅ modificarea perioadelor menstruale

⋅ afectarea funcției sexuale

⋅ umflarea mâinilor, gleznelor sau picioarelor

⋅ erupție cutanată, mâncărime.

⋅ Cheaguri de sânge în vene, în special la 

nivelul picioarelor (simptomele includ

umflare, durere și roșeață la nivelul 

piciorului), care pot călători prin vasele 

de sânge către plămâni, provocând 

dureri în piept și dificultăți în

respiraţie. Dacă observați oricare 

dintre aceste simptome, solicitați 

imediat sfatul medicului.

Aveți grijă când beți alcool în timp 
ce utilizați acest medicament. Dacă 
beți alcool, somnolența sau 
somnolența pot fi mai agravate.

Dacă vă simțiți amețit, amețit sau leșin 

când vă dați jos din pat sau când vă ridicați 

în picioare, ridicați-vă încet. Dacă te ridici 

încet, corpul tău se obișnuiește cu schimbarea 

poziției și a tensiunii arteriale. Dacă această 

problemă continuă sau se agravează, discutați 

cu medicul dumneavoastră.

⋅ senzații anormale, cum ar fi 
arsuri sau înțepături

⋅ modificări ale atenției și memoriei

⋅ amețeli sau senzație de învârtire

⋅ muschi durerosi sau slabi

⋅ durere la locul injectării

⋅ senzație de rău în general

⋅ La persoanele în vârstă cu 
demență, a fost raportată o mică 
creștere a numărului de decese
pacienții care iau antipsihotice 
comparativ cu cei care nu primesc 
antipsihotice.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă observați oricare dintre următoarele:

⋅ Apariția bruscă a mișcărilor 
neobișnuite, inclusiv tremurul și 
tremuratul mâinilor și degetelor, 
mișcări de răsucire ale corpului 
sau mers târâit și rigiditate a 
brațelor și picioarelor

Acestea pot fi reacții adverse grave ale 

Clopixolului. Este posibil să aveți nevoie de 

îngrijiri medicale urgente.Efecte secundare

Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau 

mergeți la Accident și Urgență la cel mai 

apropiat spital, dacă observați oricare dintre 

următoarele:

⋅ reacție alergică gravă (simptomele 
unei reacții alergice pot include 
umflarea feței, buzelor, gurii sau 
gâtului, care poate provoca 
dificultăți la înghițire sau respirație 
sau urticarie)

Toate medicamentele pot avea unele efecte 

secundare nedorite. Uneori sunt serioși, dar de 

cele mai multe ori nu sunt. Medicul 

dumneavoastră a cântărit riscurile utilizării 

acestui medicament în raport cu beneficiile pe 

care se așteaptă că le va avea pentru 

dumneavoastră.

⋅ mișcări asemănătoare viermilor ale 
limbii sau alte mișcări necontrolate 
ale gurii, limbii, obrajilor sau 
maxilarelor, care pot progresa către 
brațe și picioare

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului cât mai curând posibil dacă 

nu vă simțiți bine în timp ce utilizați 

Clopixol. Ajută majoritatea oamenilor cu 

boli mintale, dar poate avea efecte 

secundare nedorite la câțiva oameni.

⋅ incapacitatea de a rămâne nemișcat

⋅ mișcări musculare crescute, 

încetinite sau neobișnuite
⋅ creștere bruscă a temperaturii corpului, 

rigiditate neobișnuită a mușchilor și 
modificări ale conștienței, în special în 
combinație cu ritmul cardiac rapid și 
transpirația. Acest lucru se poate datora 
unei afecțiuni foarte rare numite

sindrom neuroleptic malign, 
care a fost raportat cu diferite 
medicamente antipsihotice.

⋅ senzație de amețeală când se ridică

⋅ bătăi neregulate ale inimii și modificări ale 

ritmului cardiac și ale tensiunii arterialeDacă aveți peste 65 de ani, este 
posibil să aveți o șansă crescută de a 
avea reacții adverse.

⋅ leșin
⋅ vedere încețoșată sau dificultăți de 

concentrare
Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

observați oricare dintre următoarele și vă 

îngrijorează:

⋅ somnolență, somnolență

⋅ dificultate la urinare
⋅ urinare crescută sau alte 

tulburări urinare
Acestea sunt efecte secundare foarte grave. Este posibil 

să aveți nevoie de asistență medicală urgentă sau de 

spitalizare.⋅ incapacitatea de a dormi

⋅ vise anormale
⋅ durere de cap

⋅ oboseală

⋅ Stare Depresivă
⋅ anxietate
⋅ nervozitate, agitație

⋅ presiune mare în ochi
⋅ secreție neobișnuită de lapte matern

⋅ mărirea sânilor la bărbați
⋅ respirație dificilă sau dureroasă

Aceste reacții adverse sunt în general rare.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

observați orice altceva care vă face să vă simțiți 

rău.

Alte reacții adverse care nu sunt enumerate mai sus 

pot apărea la unele persoane.

⋅ infecții frecvente, cum ar fi febră, 
frisoane severe, dureri în gât sau
ulceratii bucale
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Nu vă alarmați de această listă de 
posibile efecte secundare.

Este posibil să nu experimentați niciuna 

dintre ele.

farmacistul ce să facă cu orice 
a mai rămas. Ingrediente inactive (tablete):

⋅ ulei de ricin hidrogenat

⋅ celuloză microcristalină
⋅ glicerol
⋅ hipromeloză
⋅ oxid de fier roșu

⋅ lactoză monohidrat
⋅ macrogol 6000

⋅ stearat de magneziu

⋅ copovidonă

⋅ amidon de cartofi

⋅ talc purificat

⋅ dioxid de titan.

Returnați orice medicament neutilizat 

farmacistului dumneavoastră.

Descrierea produsului
După ce l-ai folosit

Cum arată
Depozitare

Clopixolul vine sub formă de tablete și în 

două tipuri de injecții:Păstrați Clopixol în ambalaj până când este 

timpul să îl utilizați.

Dacă scoateți comprimatele sau fiolele din 

ambalaj, este posibil să nu se păstreze 

bine.

⋅ Clopixol 10 mg comprimate filmate - 

comprimate rotunde, biconvexe, roșu 

deschis, maro

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/ml 
soluție injectabilă - ulei 
limpede, gălbui

Tabletele de Clopixol nu conțin gluten, 
zaharoză, tartrazină sau alți coloranți azoici.Păstrați Clopixol departe de lumina 

soarelui.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
soluție injectabilă - ulei 
limpede, gălbui.

Păstrați medicamentul într-un loc 
uscat și răcoros, unde temperatura 
rămâne sub 25°C.

Ingredient inactiv (injecții):
⋅ ulei de cocos fractionat.

Comprimatele sunt disponibile în 
flacoane de 100 de comprimate, iar 
injecțiile vin în cutii cu 5 fiole.

Nu depozitați-l sau orice alt 
medicament în baie, lângă chiuvetă 
sau pe pervazul ferestrei.

Producător/Sponsor

Clopixol este produs de H. Lundbeck A/S, 
Danemarca.

Nu-l lăsați în mașină. Căldura și 
umezeala pot distruge unele 
medicamente.

Ingrediente

Ingrediente active): Distribuit în Noua Zeelandă de: Comerț 

cu amănuntul în farmacii și logistică 

medicală

58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Păstrați-l acolo unde copiii nu pot 

ajunge la el.

Un dulap încuiat la cel puțin un metru și 

jumătate deasupra solului este un loc bun 

pentru depozitarea medicamentelor.

⋅ Clopixol 10 mg comprimate - 10 mg 
zuclopentixol (ca
clorhidrat) per comprimat

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
injectabil - 50 mg acetat de 
zuclopentixol la 1 ml sau 100 mg 
acetat de zuclopentixol la 2 ml

Tel: 0800 540 555

Eliminare Acest prospect a fost pregătit la 18 iunie 
2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 

injectabil - 200 mg
decanoat de zuclopentixol la 
1 ml.

Dacă medicul dumneavoastră vă spune să 

încetați să utilizați acest medicament sau data 

de expirare a trecut, întrebați-vă „Clopixol” este marca 
înregistrată a H. Lundbeck A/S.
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