
Clopixol- (clo-PIK-sol)
Clopixol-Tabletter 10 mg
Clopixol-Acuphase Injection 50 mg/ml 
Clopixol-Depåinjektion 200 mg/ml
Zuklopentixolhydroklorid(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ritt)
Zuklopentixolacetat(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
Zuklopentixol dekanoat(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
Konsumentmedicininformation (CMI)

Vad står i denna bipacksedel Clopixol Acuphase-injektion används för 

initial behandling av akuta episoder av 

psykiska störningar. Det används också för 

att behandla mani (ett mentalt tillstånd som 

kännetecknas av episoder av överaktivitet, 

upprymdhet eller irritabilitet) och används 

vid försämring av kroniska psykiska tillstånd.

ingredienser listade i slutet av denna 

bipacksedel.

Symtom på en allergisk reaktion kan vara 
andnöd, pipande andning eller 
andningssvårigheter, svullnad av ansikte, 
läppar, tunga eller andra delar av kroppen, 
eller utslag, klåda eller nässelutslag på 
huden.

Denna broschyr innehåller svar 
på några vanliga frågor om 
Clopixol.

Den innehåller inte all 
information som är känd om 
Clopixol. Det ersätter inte att 
prata med din läkare eller
apotekare.

Clopixol Depot-injektion används vanligtvis 

för att förhindra ytterligare episoder av din 

sjukdom.

Använd inte Clopixol om du har:
⋅ kollaps på grund av mycket lågt 

blodtryck
Alla läkemedel har risker och fördelar. Din 

läkare har vägt risken för att du använder 

detta läkemedel mot de fördelar han/hon 

förväntar sig att det kommer att ha för dig.

Clopixol tillhör en grupp läkemedel 
som kallas tioxantenneuroleptika. 
Det hjälper till att korrigera kemiska 
obalanser i hjärnan, som kan 
orsaka psykisk ohälsa.

⋅ minskat medvetande på grund av 
någon orsak

⋅ hjärnskada
⋅ sjukdomar i blodet med onormalt 

eller minskat antal röda eller vita 
blodkroppar eller blodplättarOm du är orolig för att använda 

detta läkemedel, fråga din läkare 
eller apotekspersonal.

Din läkare kan dock ordinera det för 
ett annat ändamål. ⋅ feokromocytom, en sällsynt 

tumör i binjuren som sitter nära 
njuren.Förvara denna bipacksedel tillsammans 

med läkemedlet.

Du kan behöva läsa den igen.

Fråga din läkare om du har 
några frågor om varför det har 
ordinerats till dig. Ge inte Clopixol till någon som för närvarande 

har alkoholförgiftning, eller förgiftning med 

läkemedel som används för att skapa lugn 

eller för att hjälpa dig att sova, eller läkemedel 

som används för att behandla epilepsi eller 

stark smärta.

Detta läkemedel är endast tillgängligt 
med recept från läkare.

Clopixol är inte beroendeframkallande.

Vad Clopixol är
används för Ge inte Clopixol till någon som är 

medvetslös eller i koma.
Clopixol tabletter används för akut 
och långvarig behandling av 
schizofreni och andra psykiska 
sjukdomar med störningar i 
tänkande, känslomässiga 
reaktioner och beteende.

Innan du använder den Använd den inte efter det utgångsdatum 

som står på förpackningen.

Om du använder det efter att utgångsdatumet har 

passerat kanske det inte fungerar lika bra. 

Utgångsdatumet avser den sista dagen i 

månaden.

När du inte får använda den

Använd inte Clopixol om du är 
allergisk mot det, mot andra liknande 
läkemedel (som tioxantener eller 
fenotiaziner) eller något av

Det används också för att behandla den 

maniska fasen av manodepressiv sjukdom. En 

manisk fas är en stämning av

spänning, överaktivitet och 
ohämmat beteende.

Använd den inte om förpackningen är trasig 

eller visar tecken på manipulering.
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Innan du börjar använda den ⋅ glaukom, ett tillstånd där det 
vanligtvis finns en 
uppbyggnad av tryck i ögat

Om du inte har berättat för din läkare om 

något av ovanstående, berätta för dem 

innan du använder Clopixol.Tala om för din läkare om:

1. du har allergi mot andra ämnen som 

livsmedel, konserveringsmedel 

eller färgämnen.

⋅ hjärt- och 
kärlproblem Tar andra mediciner

⋅ njurproblem
⋅ leverproblem

2. du är gravid eller tänker bli 
gravid.

Tala om för din läkare om du tar 
några andra läkemedel, inklusive 
sådana som du köper utan recept 
från ditt apotek, snabbköp eller 
hälsokostaffär.

⋅ låga kalium- och/eller 
låga magnesiumnivåer i 
blodet

Clopixol kan påverka din 
fertilitet. Om du tänker bilda 
familj, fråga din läkare om 
råd. ⋅ organiskt hjärnsyndrom Vissa läkemedel och Clopixol kan 

störa varandra. Dessa inkluderar:
Som de flesta mediciner av detta 

slag är Clopixol inte det

rekommenderas för användning 

under graviditet om det inte är 

absolut nödvändigt. Generalen

ditt barns tillstånd kan påverkas 
av användningen av detta
medicin.

⋅ parkinsonism, en sjukdom i 
hjärnan som påverkar rörelser

⋅ riskfaktorer för stroke ⋅ tricykliska antidepressiva medel och litium, 

läkemedel som används för att behandla 

depression eller humörsvängningar
⋅ tardiv dyskinesi, en reaktion på 

vissa läkemedel med
maskliknande rörelser av 
tungan, eller andra 
okontrollerade rörelser av 
mun, tunga, kinder eller käke 
som kan utvecklas till armar 
och ben.

⋅ läkemedel som används för att behandla stark smärta

⋅ mediciner som används för att skapa lugn 

eller för att hjälpa dig att sova

Följande symtom kan 
förekomma hos nyfödda barn 
till mödrar som har använt
Clopixol under de sista tre 
månaderna av graviditeten: 
skakningar, muskelstelhet och/eller
svaghet, sömnighet, agitation, 
andningsproblem och
svårigheter att äta. Om ditt 
barn utvecklar något av dessa 
symtom bör du kontakta din 
läkare.

⋅ läkemedel som används för att 
behandla högt blodtryck (hypertoni), 
såsom guanetidin

⋅ behandling för cancer ⋅ levodopa, ett läkemedel som används för att 

behandla Parkinsons sjukdom⋅ om du eller någon annan i din 
familj har en historia av 
blodproppar, eftersom läkemedel 
som dessa har förknippats med
bildandet av blodproppar

⋅ mediciner som stimulerar 
kroppen, gör den redo för 
handling, såsom adrenalin

⋅ metoklopramid, ett läkemedel som används för 

att lindra illamående och kräkningar⋅ sömnapné (en sömnstörning 
där din andning är
avbryts under sömnen).

⋅ piperazin, ett läkemedel som används för att 

behandla maskinfektioner
3. du ammar eller planerar 

att amma.
Berätta också för din läkare om du 
kommer att vara i en varm miljö eller om 
du tränar mycket intensivt.

Clopixol kan få dig att svettas mindre, 
vilket gör att din kropp överhettas.

⋅ läkemedel som är kända för att hämma 

aktiviteten hos vissa leverenzymer
Det rekommenderas inte att du 
ammar medan du använder
Clopixol. Dess aktiva ingrediens 
går över i bröstmjölk och därför 
finns det en möjlighet att ditt 
barn kan vara det
påverkade.

⋅ läkemedel som används för att behandla 

förändringar i rytmen eller 

hjärtslagshastigheten, t.ex. kinidin, 

amiodaron, sotalol och dofetilidTala om för din läkare om du utsätts för 

bekämpningsmedel som innehåller

fosfor.
Risken att du upplever en 
biverkning kan öka.

⋅ antipsykotika, en klass av läkemedel som 

används för att behandla vissa mentala och 

känslomässiga tillstånd, t.ex

tioridazin4. du har, eller har haft, följande 
medicinska tillstånd: Om du är laktosintolerant, kontakta 

din läkare innan du tar Clopixol 
tabletter.
Clopixol tabletter innehåller laktos.

⋅ vissa läkemedel som används för att 

behandla infektioner, såsom erytromycin, 

gatifloxacin och moxifloxacin

⋅ arterioskleros, en sjukdom 
som påverkar artärerna

⋅ kramper, anfall eller kramper ⋅ läkemedel som används för att 
lindra symptomen på allergi, 
inklusive terfenadin och astemizol

⋅ minskad blodtillförsel till 
hjärnan

Ge inte Clopixol till barn eller 
ungdomar.
Det finns ingen erfarenhet av dess 

användning hos barn eller ungdomar under

18 år gammal.

⋅ diabetes, en störning i 
ämnesomsättningen där 
mängden socker i blodet är 
för hög

⋅ cisaprid, används för att behandla 

magproblem

⋅ läkemedel som stör vatten- eller 
saltbalansen t.ex. tiaziddiuretika, även 
kallade vätske- eller vattentabletter⋅ känner sig slö, likgiltig, vilsen 

eller avlägsen
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⋅ läkemedel som är kända för att öka 
koncentrationen av Clopixol i
ditt blod

Clopixol Depot injektion Den 
vanliga dosen är 200 till 400 mg (1 till 
2 ml) varannan till fjärde vecka.

samma effekter på din sjukdom, 
även om de varar olika länge.

⋅ läkemedel som används för att lindra 

magkramper eller spasmer, för att 

förhindra resesjuka och för att behandla 

Parkinsons sjukdom, såsom atropin eller 

relaterade läkemedel.

Clopixol tabletter

Clopixol tabletter fungerar bara under 
en kort tid, så de måste tas varje dag.Din läkare kommer att bestämma 

vilken dos du ska få. Detta beror på 
ditt tillstånd och andra faktorer, 
såsom din vikt och ditt svar på 
medicinen. I allmänhet kommer din 
läkare att börja med mindre doser 
som gradvis kommer att ökas tills en 
dos uppnås där Clopixol fungerar 
bäst för dig.

Ta Clopixol tabletter en gång om dagen vid 

ungefär samma tidpunkt.

Att ta dem vid samma tidpunkt varje dag 
hjälper dig också att komma ihåg när du ska 
ta tabletterna.

⋅ läkemedel som används för att behandla cancer

Dessa läkemedel kan påverkas av 
Clopixol, eller kan påverka hur väl det 
fungerar. Du kan behöva använda
olika mängder av dina mediciner, 
eller ta olika mediciner. Din läkare 
kommer att ge dig råd.

Ta Clopixol tabletter före eller efter 
mat.

Din läkare kan ha ordinerat en 
annan dos. Clopixol injektioner

Clopixol Acuphase-injektion måste ges 
var 2 - 3:e dag, medan Clopixol Depot-
injektion varar i flera veckor, så den 
ges en gång var 2 - 4:e vecka.

Fråga din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker 
på rätt dos för dig. Följ 
instruktionerna de ger dig.
De kommer att berätta exakt hur mycket 
du kommer att få.

Din läkare eller apotekspersonal har mer 

information om läkemedel att vara försiktig 

med eller undvika när du använder Clopixol. Din läkare kommer att ge dig råd.

Äldre patienter
Dosen av Clopixol kan behöva 
minskas hos äldre patienter.

Hur länge ska man använda den

Fortsätt att ta dina tabletter och/
eller ta dina injektioner så länge 
som din läkare säger åt dig.
Clopixol hjälper till att kontrollera ditt tillstånd, 

men botar det inte. Därför kommer du att behöva 

regelbunden behandling.

Hur man använder det

Hur man använder det
Hur mycket man ska använda

Clopixol tabletter
Clopixol tabletter
Den vanliga dosen är 10 till 50 mg per 

dag.

Svälj tabletterna hela med ett 
fullt glas vatten.

Om du glömmer att använda den

Fråga din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker på 
rätt dos för dig.
De kommer att berätta exakt hur mycket du 

ska ta.

För att öppna denna barnsäkra 
flaska, håll, vrid och vrid flaskan 
enligt diagrammet nedan.

Clopixol tabletter

Om det nästan är dags för din nästa 
dos, hoppa över dosen du missade och 
ta nästa dos när du är tänkt att göra 
det.

Följ instruktionerna de ger 
dig.
Om du tar fel dos kanske Clopixol 
inte fungerar lika bra och ditt 
tillstånd kanske inte förbättras.

Ta inte dubbel dos för att kompensera 
för den dos du har glömt.

Om det fortfarande är lång tid kvar 
till nästa dos, ta den så snart du 
kommer ihåg det och gå sedan 
tillbaka till att ta den som vanligt.Clopixol Acuphase injektion Den vanliga 

dosen är 50 till 150 mg (1 till 3 ml) 

varannan till var tredje dag eller enligt 

anvisningar från din läkare.
Clopixol injektioner
Clopixol ges som en injektion i en stor 
muskel där det långsamt frisätts med 
tiden. Injektionen ska endast ges av 
läkare, sjuksköterska eller annan 
utbildad person.

Om du inte är säker på vad du ska göra, 

fråga din läkare eller apotekspersonal.
Behandlingstiden bör inte 
vara mer än 2 veckor.

Den maximala dosen bör inte vara 
mer än 400 mg och det totala 
antalet injektioner bör inte vara mer 
än 4 per behandlingskur. När ska man använda den

Du kan få Clopixol tabletter 
eller injektioner som båda har
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Om du har svårt att komma ihåg 
när du ska ta din medicin, fråga din 
apotekspersonal om tips.

Om du ska börja med något nytt 
läkemedel, påminn din läkare och 
apotekspersonal om att du 
använder Clopixol.

Om din hud verkar bränna, berätta 
för din läkare.
Clopixol kan göra att din hud är mycket 
känsligare för solljus än vad den är 
normalt. Detta kan orsaka hudutslag, 
klåda, rodnad eller allvarlig solbränna.

Clopixol injektioner

Om du glömmer att boka tid, 
kontakta din läkare så snart du 
kommer ihåg, så att du kan 
boka ett nytt.

Berätta för andra läkare, tandläkare 
och farmaceuter som behandlar dig att 
du använder detta läkemedel.

Om du blir gravid medan du 
använder Clopixol, berätta 
omedelbart för din läkare.

Håll alla dina läkarbesök så att 
dina framsteg kan kontrolleras.

Din läkare kan göra några blod- 
och leverprover då och då,
särskilt under de första månaderna av 

behandlingen, för att säkerställa att 

läkemedlet fungerar och för att förhindra 

oönskade biverkningar.

Överdos

Ring omedelbart din 
läkare eller Gifterna
Informationscenter (Tel: 0800 764 
766 för Nya Zeeland), eller gå till 
Accident and Emergency på ditt 
närmaste sjukhus, om
⋅ du tror att du eller någon annan 

kan ha tagit för många Clopixol-

tabletter. Gör detta även om det 

inte finns några tecken på

obehag eller förgiftning.

Tala omedelbart om för din läkare om 
du märker några maskliknande 
rörelser av tungan eller andra 
okontrollerade rörelser av tungan, 
munnen, kinderna eller käken som kan 
utvecklas till armar och ben.

Dessa är symtom på ett tillstånd som 
kallas tardiv dyskinesi, som kan 
utvecklas hos personer som tar 
liknande läkemedel, inklusive Clopixol.

Saker du inte får göra

Ge inte din medicin till någon 
annan, även om de har samma 
tillstånd som du.

⋅ du upplever några biverkningar 
efter att du fått Clopixol
injektioner.

Detta tillstånd är mer sannolikt att 
inträffa under långtidsbehandling med 
Clopixol, särskilt hos äldre kvinnor. I 
mycket sällsynta fall kan detta vara 
permanent. Men om de upptäcks tidigt 
är dessa symtom vanligtvis reversibla.

Använd inte Clopixol för att behandla andra 

besvär om inte din läkare säger åt dig att göra 

det.
Du kan behöva akut 
läkarvård. Ta inte några läkemedel som orsakar 

dåsighet medan du använder Clopixol, 
såvida inte din läkare rekommenderar 
det.

Eftersom Clopixol-injektioner ges till 
dig under överinseende av din 
läkare, är det mycket osannolikt att 
du kommer att få för mycket.

Tala även om för din läkare om du märker 

ömhet i munnen, tandköttet, halsen eller 

andra influensaliknande symtom.

Sluta inte använda Clopixol, eller sänk 
inte dosen, utan att kontrollera med din 
läkare.Symtom på en överdos kan vara 

sömnighet, koma, kramper, 
kramper, lågt blodtryck och 
extremt hög eller låg kropp
temperatur. Okontrollerbara rörelser kan 
utvecklas och kollaps på grund av mycket 
lågt blodtryck kan inträffa. Förändringar i 
rytmen eller hjärtslagshastigheten har 
setts vid överdosering av Clopixol när 
läkemedel som är kända för att påverka 
hjärtat också har tagits.

Tala med din läkare eller 
mentalvårdspersonal om du 
funderar på eller pratar om död, 
självmord, självskada eller skada 
på andra.

Missa inga injektioner, även om du 
känner dig bättre.
Clopixol hjälper till att kontrollera ditt tillstånd, 

men botar det inte. Därför kommer du att behöva 

regelbundna injektioner.
Dessa kan vara tecken på förändringar eller 

försämring av din psykiska sjukdom. Sluta inte använda Clopixol plötsligt. 
Om Clopixol stoppas plötsligt kan du 
uppleva symtom som illamående, 
kräkningar, aptitlöshet, diarré, 
rinnande näsa, svettning, värkande 
muskler, nålar, sömnlöshet, rastlöshet, 
ångest eller agitation.

Om du ska opereras, berätta för 
kirurgen eller narkosläkaren att du 
använder detta läkemedel. Clopixol kan 
påverka andra läkemedel som används 
under operationen.

Om du ska ta några blodprov, 
berätta för din läkare att du 
använder detta läkemedel.
Det kan störa resultaten av vissa 
tester.

Medan du använder den Din läkare kanske vill gradvis 
minska mängden du använder 
innan du slutar helt.Saker du måste göra

Skydda din hud när du är i 
solen, särskilt mellan 10:00 
och 15:00.

Saker att vara försiktig med

Om du är utomhus, bär 
skyddskläder och använd en 30+ 
solkräm.
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Var försiktig när du kör bil eller 
använder maskiner tills du vet hur 
Clopixol påverkar dig.
Det kan orsaka dåsighet, trötthet, 
sömnighet eller dimsyn hos vissa 
personer. Om du har något av dessa 
symtom ska du inte köra bil, använda 
maskiner eller göra något annat som 
kan vara farligt.

⋅ huvudvärk

⋅ nästäppa
⋅ torr mun
⋅ förstoppning eller diarré

⋅ blödning eller blåmärken lättare 
än normalt, näsblod

⋅ gulfärgning av hud och/eller ögon, 
även kallad gulsot

⋅ ökad salivutsöndring eller ökad 
svettning

⋅ kraftig smärta i magen med uppblåsthet, 

magkramper och kräkningar.

⋅ illamående, kräkningar, dyspepsi

⋅ vikt- och aptitförändringar
⋅ förändringar i din menstruation
⋅ nedsatt sexuell funktion
⋅ svullnad av händer, vrister eller fötter

⋅ hudutslag, klåda.

⋅ Blodproppar i venerna, särskilt i 
benen (symtom inkluderar
svullnad, smärta och rodnad i 
benet), som kan gå genom 
blodkärlen till lungorna och orsaka 
bröstsmärtor och svårigheter att
andas. Om du märker något 
av dessa symtom, sök 
omedelbart läkare.

Var försiktig när du dricker alkohol 
medan du använder detta läkemedel. 
Om du dricker alkohol kan dåsighet eller 
sömnighet bli värre.

Om du känner dig yr, yr eller svimmar 
när du går upp ur sängen eller reser 
dig upp, res dig långsamt. Att stå upp 
långsamt hjälper din kropp att vänja sig 
vid förändringen i position och 
blodtryck. Om detta problem fortsätter 
eller förvärras, tala med din läkare.

⋅ onormala känslor, såsom 
sveda eller stickande

⋅ förändringar i uppmärksamhet och minne

⋅ yrsel eller snurrande känsla
⋅ smärtsamma eller svaga muskler

⋅ smärta vid injektionsstället

⋅ mår allmänt dåligt

⋅ Hos äldre personer med demens 
har en liten ökning av antalet 
dödsfall rapporterats för
patienter som tar antipsykotika 
jämfört med de som inte får 
antipsykotika.

Tala omedelbart om för din läkare 
om du märker något av följande:
⋅ plötsligt uppträdande ovanliga 

rörelser, inklusive darrningar och 
skakningar av händer och fingrar, 
vridande rörelser i kroppen, eller 
omväxlande gång och stelhet i 
armar och ben

Dessa kan vara allvarliga 
biverkningar av Clopixol. Du kan 
behöva akut läkarvård.Bieffekter
Berätta omedelbart för din läkare eller 
gå till olycksfall och akut på ditt 
närmaste sjukhus om du märker 
något av följande:
⋅ allvarlig allergisk reaktion (symtom på 

en allergisk reaktion kan inkludera 
svullnad av ansikte, läppar, mun eller 
svalg som kan orsaka svårigheter att 
svälja eller andas, eller nässelfeber)

Alla läkemedel kan ha några oönskade 
biverkningar. Ibland är de seriösa, men 
för det mesta är de det inte. Din läkare 
har vägt riskerna med att använda detta 
läkemedel mot de fördelar han/hon 
förväntar sig att det kommer att ha för 
dig.

⋅ maskliknande rörelser av tungan 
eller andra okontrollerade rörelser i 
munnen, tungan, kinderna eller 
käkarna, som kan utvecklas till 
armar och ben

Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal så snart som möjligt om 

du inte mår bra när du använder 

Clopixol. Det hjälper de flesta med psykisk 

ohälsa, men det kan ha oönskade 

biverkningar hos ett fåtal personer.

⋅ oförmåga att hålla sig stilla

⋅ ökade, långsamma eller 
ovanliga muskelrörelser

⋅ plötslig ökning av 
kroppstemperaturen, ovanlig stelhet i 
musklerna och förändringar i 
medvetandet, särskilt i samband med 
snabb puls och svettning. Detta kan 
bero på ett mycket sällsynt tillstånd 
som kallas
malignt neuroleptikasyndrom, 
som har rapporterats med olika 
antipsykotiska läkemedel.

⋅ känner sig yr när man står upp

⋅ oregelbunden hjärtrytm och förändringar 

i hjärtfrekvens och blodtryckOm du är över 65 år kan du ha 
en ökad chans att få 
biverkningar.

⋅ svimning

⋅ suddig syn eller svårigheter att 

fokusera
Tala om för din läkare om du 
märker något av följande och de 
oroar dig:
⋅ dåsighet, sömnighet

⋅ svårt att kissa
⋅ ökad urinering eller annan 

urinvägsstörning
Dessa är mycket allvarliga biverkningar. 
Du kan behöva akut läkarvård eller 
sjukhusvistelse.⋅ oförmåga att sova

⋅ onormala drömmar

⋅ huvudvärk

⋅ Trötthet

⋅ deppigt humör
⋅ orolighet
⋅ nervositet, agitation

⋅ högt tryck i ögat
⋅ ovanlig utsöndring av bröstmjölk

⋅ bröstförstoring hos män
⋅ svår eller smärtsam andning

Dessa biverkningar är i allmänhet sällsynta.

Tala om för din läkare om du märker 
något annat som får dig att må dåligt.

Andra biverkningar som inte anges ovan kan 

förekomma hos vissa personer.

⋅ frekventa infektioner som feber, 
svår frossa, ont i halsen eller
munsår
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Bli inte orolig över denna lista över 
möjliga biverkningar.
Du kanske inte upplever någon av 
dem.

farmaceut vad man ska göra med 
allt som blir över. Inaktiva ingredienser (tabletter):

⋅ hydrerad ricinolja
⋅ mikrokristallin cellulosa
⋅ glycerol
⋅ hypromellos
⋅ järnoxid röd
⋅ laktosmonohydrat
⋅ macrogol 6000

⋅ magnesiumstearat
⋅ copovidon
⋅ potatisstärkelse

⋅ renad talk
⋅ titandioxid.

Lämna eventuellt oanvänt läkemedel till 

din apotekspersonal.

Produktbeskrivning
Efter att ha använt den

Vad det liknar
Lagring Clopixol kommer som tabletter och i två 

typer av injektioner:Förvara Clopixol i förpackningen tills det är 

dags att använda det.

Om du tar ut tabletterna eller ampullerna 

ur förpackningen kanske de inte håller sig 

bra.

⋅ Clopixol 10 mg filmdragerade 
tabletter - ljusrödbruna, runda 
bikonvexa tabletter

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/ml 
injektionsvätska, lösning - klar, 
gulaktig olja

Clopixol tabletter innehåller inte gluten, 

sackaros, tartrazin eller några andra 

azofärgämnen.

Håll Clopixol borta från 
solljus.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/ml 
injektionsvätska, lösning - klar, 
gulaktig olja.

Förvara läkemedlet på en sval 
torr plats där temperaturen 
håller sig under 25°C.

Inaktiv ingrediens (injektioner):

⋅ fraktionerad kokosolja.
Tabletterna finns i burkar med 100 
tabletter och injektionerna kommer i 
kartonger med 5 ampuller.

Förvara inte det eller någon annan 
medicin i badrummet, nära ett handfat 
eller på en fönsterbräda.

Tillverkare/sponsor

Clopixol tillverkas av H. Lundbeck A/S, 
Danmark.Lämna den inte i bilen. Värme och 

fukt kan förstöra vissa läkemedel.
Ingredienser

Aktiva ingredienser): Distribueras i Nya Zeeland av: 
Apotek Detaljhandel t/a 
Sjukvårdslogistik
58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Förvara den där barn inte kan 
nå den.
Ett låst skåp minst en och en halv 
meter över marken är ett bra ställe 
att förvara mediciner på.

⋅ Clopixol 10 mg tabletter - 10 mg 
zuklopentixol (som
hydroklorid) per tablett

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/ml injektion 
- 50 mg zuklopentixolacetat per 1 ml 
eller 100 mg zuklopentixolacetat per 
2 ml

Tel: 0800 540 555

Förfogande Denna broschyr utarbetades den 18 juni 
2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/ml 

injektion - 200 mg
zuklopentixoldekanoat per 
1 ml.

Om din läkare säger åt dig att sluta 

använda detta läkemedel eller om 

utgångsdatumet har passerat, fråga din “Clopixol” är det registrerade varumärket 

som tillhör H. Lundbeck A/S.
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