
-ride(-CLOR-dro-high sol-thic-pENزوكلوبينثيكسولهيدروكلوريد

clo-zoo)

tate(-se-AS sol-thic-PEN-clo-zoo)زوكلوبينثيكسولخالت
Zuclopenthixolate(-OH-can-deck sol-thic-PEN-clo-zoo)ديكانوات

)(CMIالمستهلك طب معلومات
 Acuphase Clopixolحقن يستخدمالنشرةهذه في هو ما

من الحادة للنوبات األولي للعالج

يستخدم أنه كما النفسية. االضطرابات

بنوبات تتميز عقلية حالة (الهوس لعالج

 )التهيجأو االبتهاج أو المفرط النشاط من
العقلية الحاالت تفاقم حالة في ويستخدم

المزمنة.

هذه نهاية في المدرجة المكونات

النشرة.

التحسسي الفعل رد أعراض تشمل قد

في صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق

أو الشفتين أو الوجه في تورم أو التنفس

طفح أو الجسم من أخرى أجزاء أو اللسان

الجلد.على خاليا أو حكة أو جلدي

إجابات على النشرة هذه تحتوي

حول الشائعة األسئلة لبعض

Clopixol.

المعلومات جميع على يحتوي ال

محل يحل ال . Clopixolعن المعروفة

أوطبيبك إلى التحدث

صيدالني.

 Depotحقن استخدام يتم ما عادة

Clopixol  نوبات من المزيد لمنع

مرضك.

لديك:كان إذا كلوبيكسول تستخدم ال

الدمضغط انخفاض بسبب االنهيار⋅

قام لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

لهذا استخدامك مخاطر بتقييم طبيبك

لك.يتوقعها التي الفوائد مقابل الدواء

من مجموعة إلى كلوبيكسول ينتمي

الذهان مضادات تسمى األدوية

تصحيح على يساعد ثيوكسانثين.

الدماغ في الكيميائية االختالالت

العقلي.المرض تسبب قد والتي

سببألي الوعي قلة⋅

الدماغفي تلف⋅

أو طبيعي غير عدد مع الدم أمراض⋅

أو الحمراء الدم خاليا من منخفض

الدمويةالصفائح أو البيضاء
بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

اسأل الدواء ، هذا استخدام

الصيدلي.أو طبيبك

آخر.لغرض طبيبك يصفه قد ذلك ، ومع

الغدة يصيب نادر ورم وهو القواتم ، ورم⋅

الكلية.من بالقرب الكظرية
الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد

أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

لك.وصفه سبب حول أسئلة
يعاني شخص ألي  Clopixolتعط ال

تسمم أو كحولي ، تسمم من حالياً

أو الهدوء إلضفاء المستخدمة باألدوية

األدوية أو النوم ، على لمساعدتك

األلم أو الصرع لعالج المستخدمة

الشديد.

طبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

اإلدمان.يسبب ال كلوبيكسول

كلوبيكسولهو ما
فاقد شخص ألي  Clopixolتعطي الليستعمل

غيبوبة.في أو للوعي
العالج في  Clopixolأقراص تستخدم

انفصام لمرض األمد وطويل الحاد

األخرى العقلية واألمراض الشخصية

وردود التفكير في اضطرابات مع

والسلوك.العاطفية الفعل

الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدمه الاستخدامهقبل

العبوة.على المطبوع

انتهاء تاريخ انقضاء بعد تستخدمه كنت إذا

تاريخ يشير كذلك. يعمل ال فقد الصالحية ،

الشهر.من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

استخدامهعليك يجب ال عندما

تعاني كنت إذا كلوبيكسول تستخدم ال

أدوية ألي أو تجاهه ، حساسية من

أو ثيوكسانثين مثل (مماثلة أخرى

منأي أو  ، )الفينوثيازين
الهوس مرحلة لعالج تستخدم أنها كما

مرحلة االكتئابي. الهوس مرض من

مزاجيةحالة هي الهوس

والسلوك المفرط والنشاط اإلثارة

المقيد.غير

أو ممزقة العبوة كانت إذا تستخدمه ال

العبث.عالمات عليها ظهرت

1

)clo-PIK-sol(
مجم

كلوبيكسول-
كلوبيكسول-أقراص 10 

كلوبيكسول-حقن Acuphase 50 ملغ / مل 
Depot Injection 200 كلوبيكسول-مجم / مل
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فيها يحدث حالة وهي الجلوكوما ،⋅استخدامهفي تبدأ أن قبل

العينفي للضغط تراكم عادة

سبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا

.Clopixolاستخدام قبل فأخبره
إذا:طبيبك أخبر

مواد أي من حساسية لديك 1.

المواد أو األطعمة مثل أخرى

األصباغ.أو الحافظة

واألوعية القلب مشاكل⋅

أخرىأدوية تناولالدموية
الكلىفي مشاكل⋅

الكبدفي مشاكل⋅
أدوية أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبرالحمل.تنوي أو حامل أنت 2.

التي األدوية ذلك في بما أخرى ،

من طبية وصفة بدون تشتريها

متجر أو ماركت السوبر أو الصيدلية

الصحية.األطعمة

أو   /والبوتاسيوم مستويات انخفاض⋅

في المغنيسيوم مستويات انخفاض

الدم

خصوبتك. على كلوبيكسول يؤثر قد

أسرة ، تكوين تنوي كنت إذا

مع األدوية بعض تتداخل قدالعضويةالدماغ متالزمة⋅طبيبك.من المشورة فاطلب

وتشمل البعض. بعضها مع كلوبيكسول

هذه:
النوع ، هذا من األدوية معظم مثل

كذلكليس  Clopixolفإن

الحمل أثناء باستخدامه يوصى

بشكل ضرورياً ذلك يكن لم ما

الجنرالواضح.

هذاباستخدام طفلك حالة تتأثر قد

دواء.

يصيب مرض الرعاش ، الشلل⋅

الحركةعلى يؤثر الدماغ

الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات⋅الدماغيةللسكتة الخطر عوامل⋅

لعالج المستخدمة األدوية والليثيوم ،

المزاجتقلب أو االكتئاب

فعل رد المتأخر ، الحركة خلل⋅

معاألدوية لبعض

الشبيهة اللسان حركات

أو الفم حركات أو بالديدان ،

األخرى الفك أو الخدين أو اللسان

تتطور قد والتي المنضبطة غير

والساقين.الذراعين إلى

الشديدةاآلالم لعالج المستخدمة األدوية⋅

إلضفاء المستخدمة األدوية⋅

النومعلى لمساعدتك أو الهدوء

عند التالية األعراض تحدث قد

من الوالدة حديثي األطفال

استخدمنالالئي األمهات

األخيرة الثالثة األشهر في كلوبيكسول

  /وعضلي وتيبس اهتزاز الحمل: من

أو

ومشاكل واإلثارة والنعاس الضعف

والتنفس

أصيب إذا الرضاعة. في صعوبة

األعراض ، هذه من بأي طفلك

بطبيبك.االتصال عليك يجب

ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية⋅

مثل  ، )الدمضغط ارتفاع (الدم

جوانيثيدين

مرض لعالج يستخدم دواء ليفودوبا ،⋅السرطانعالج⋅

باركنسون شخص أي لدى أو لديك كان إذا⋅

اإلصابة من تاريخ عائلتك في آخر

ارتبطت حيث الدم ، بجلطات

هذهمثل أدوية

دمويةجلطات تكوين

وتهيئته الجسم تحفز التي األدوية⋅

األدرينالينمثل للعمل

يستخدم دواء ميتوكلوبراميد ،⋅

والقيءالغثيان لتخفيف في اضطراب (النوم أثناء التنفس توقف⋅

تنفسكيكون حيث النوم

.)النومأثناء تنقطع
التهابات لعالج يستخدم دواء بيبيرازين ،⋅

الديدان

تخططين أو ترضعين كنت 3.

لإلرضاع.
ستكون كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر

من الكثير ستؤدي أو حارة بيئة في

الشاقة.التمارين

يؤدي مما أقل ، تتعرق  Clopixolيجعلك قد

جسمك.حرارة درجة ارتفاع إلى

نشاط بتثبيط المعروفة األدوية⋅

الكبدإنزيمات بعض

أثناء الطبيعية بالرضاعة يوصى ال

االستخدام

النشط المكون كلوبيكسول.

وبالتالي الثدي ، حليب إلى ينتقل

طفلك يكون أن احتمال هناك

كذلك

متأثر.

في التغيرات لعالج المستخدمة األدوية⋅

مثل القلب ، ضربات معدل أو إيقاع

سوتالول أميودارون ، كينيدين ،

ودوفيتيليد لمبيدات تعرضت إذا طبيبك أخبر

علىتحتوي حشرية

الفوسفور.

جانبي.ألثر تعرضك خطر يزداد قد

األدوية من فئة الذهان ، مضادات⋅

العقلية الحاالت بعض لعالج تستخدم

المثالسبيل على والعاطفية ،

ثيوريدازين من عانيت أن سبق أو لديك 4.

الالكتوز ، تحمل عدم من تعاني كنت إذاالتالية:الطبية الحاالت

أقراص تناول قبل بطبيبك فاتصل

كلوبيكسول.

الالكتوز.على كلوبيكسول أقراص تحتوي

االلتهابات ، لعالج المستخدمة األدوية بعض⋅

والجاتيفلوكساسين اإلريثروميسين مثل

والموكسيفلوكساسين.

وهو الشرايين ، تصلب⋅

الشرايينيصيب مرض

لتخفيف المستخدمة األدوية⋅نوباتأو نوبات أو تشنجات⋅

ذلك في بما الحساسية ، أعراض

واستيميزولتيرفينادين

أو لطفل كلوبيكسول تعطي الالدماغإلى الدم تدفق انخفاض⋅

مراهق.

األطفال في استخدامه مع تجربة توجد ال

تحتالمراهقين أو

سنة.18 بعمر

اضطراب وهو السكري ، مرض⋅

فيه تكون الغذائي التمثيل في

للغايةمرتفعة الدم في السكر كمية

لعالج يستعمل الذي سيسابريد ،⋅

المعدةمشاكل

الملح أو الماء بتوازن تخل التي األدوية⋅

وتسمى الثيازيدية ، البول مدرات مثل

الماءأو السوائل أقراص أيضاً أو الالمباالة أو بالخمول الشعور⋅

البعيدأو الضياع

2



تركيز بزيادة المعروفة األدوية⋅

فيهاالكلوبيكسول

دمك

الجرعة  Depot Clopixolحقن

1 (مجم 400 إلى 200 هي المعتادة

أسابيع.أربعة إلى ثانية كل  )مل2 إلى

الرغم على مرضك ، على التأثيرات نفس

مختلفة.زمنية لفترات تستمر أنها من

لتخفيف المستخدمة األدوية⋅

لمنع المعدة ، تقلصات أو تقلصات

باركنسون ، مرض ولعالج السفر دوار

الصلة.ذات األدوية أو األتروبين مثل

Clopixolأقراص
قصيرة لفترة  Clopixolأقراص تعمل

يوم.كل تناولها يجب لذلك فقط ، ستتلقاها. التي الجرعة طبيبك سيقرر

أخرى ، وعوامل حالتك على يعتمد هذا

بشكل للدواء. واستجابتك وزنك مثل

سيتم أصغر بجرعات طبيبك سيبدأ عام ،

إلى الوصول يتم حتى تدريجيا ًزيادتها

بشكل  Clopixolعقار يعمل حيث جرعة

لك.بالنسبة أفضل

يومياً واحدة مرة  Clopixolأقراص تناول

تقريباً.الوقت نفس في

يوم كل الوقت نفس في تناولها إن

تناول موعد تذكر على أيضاً سيساعدك

األقراص.

السرطانلعالج المستخدمة األدوية⋅

قد أو  ، Clopixolبـ األدوية هذه تتأثر قد

قد جيد. بشكل عملها كيفية على تؤثر

استخدامإلى تحتاج

الخاصة األدوية من مختلفة كميات

طبيبك مختلفة. أدوية تناول أو بك ،

ينصحك.سوف

أو الطعام قبل  Clopixolأقراص تناول

بعده.
جرعة وصف قد طبيبك يكون قد

كلوبيكسولحقنمختلفة.

 Acuphase Clopixolحقنة إعطاء يجب

 Depotحقن يستمر بينما أيام ، 2-3 كل

Clopixol  إعطاؤه يتم لذلك أسابيع ، عدة

أسابيع.4 - 2 كل واحدة مرة

كنت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

لك. الصحيحة الجرعة من متأكد غير

لك.يقدمونها التي التعليمات اتبع

الذي بالمبلغ بالضبط سيخبرونك

عليه.ستحصل

من مزيد الصيدلي أو طبيبك لدى

توخي يجب التي األدوية حول المعلومات

استخدام أثناء تجنبها أو معها الحذر

Clopixol.

ينصحك.سوف طبيبك

المسنينالمرضى

التقليل إلى كلوبيكسول جرعة تحتاج قد

المسنين.المرضى عند

الستخدامهالوقت من كم

أخذ أو   /وأقراصك تناول في استمر

بذلك.طبيبك أخبرك طالما حقنك

حالتك ، في التحكم في  Clopixolيساعد

إلى تحتاج سوف لذلك ، يعالجها. ال لكنه

منتظم.عالج

استخدامهاكيفية

استخدامهاكيفية
لالستخدامكم

Clopixolأقراص
Clopixolأقراص

في مجم 50 إلى 10 هي المعتادة الجرعة

اليوم.

كامل كوب مع كاملة األقراص ابتلع

الماء.من
استخدامهنسيت إذا

كنت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

لك.الصحيحة الجرعة من متأكد غير

تأخذ.أن يجب كم بالضبط لك سيقولون

 لألطفال ،المقاومة الزجاجة هذه لفتح

وتحويلها ولفها الزجاجة على الضغط يرجى

أدناه.التخطيطي للرسم وفقاً

Clopixolأقراص
التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا

وتناول فاتتك التي الجرعة فتجاوز

المناسب.الوقت في التالية الجرعة

لك.يقدمونها التي التعليمات اتبع

يعمل ال فقد خاطئة ، جرعة تناولت إذا

ال وقد جيد بشكل كلوبيكسول عقار

حالتك.تتحسن

لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

المنسية.الجرعة

قبل طويل وقت هناك يزال ال كان إذا

بمجرد فتناولها التالية ، الجرعة تناول

كما تناولها إلى عد ثم تتذكرها ، أن

عادة.ًتفعل الجرعة  Acuphase Clopixolحقن

3 إلى 1 (مجم 150 إلى 50 هي المعتادة

حسب أو أيام ثالثة إلى يومين كل  )مل

الطبيب.تعليمات
كلوبيكسولحقن

العضلة في كحقنة  Clopixolإعطاء يتم

بمرور ببطء إطالقه يتم حيث الكبيرة

قبل من فقط الحقنة إعطاء يجب الوقت.

مدرب شخص أي أو ممرضة أو طبيب

آخر.

عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا

الصيدلي.أو طبيبك فاسأل فعله ،
عن العالج مدة تزيد أال يجب

أسبوعين.

400 عن القصوى الجرعة تزيد أال يجب

اإلجمالي العدد يزيد أال ويجب مجم

العالج.من مسار لكل 4 عن للحقن

استخدامهيتم متى

أو  Clopixolأقراص إعطاؤك يتم قد

كالهماعلى تحتوي التي الحقن
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تذكر في مشكلة تواجه كنت إذا

من فاطلب الدواء ، تناول موعد

تلميحات.على الحصول الصيدلي

أي في البدء وشك على كنت إذا

والصيدلي طبيبك فذكر جديد ، دواء

كلوبيكسول.تستخدم بأنك

طبيبك.أخبر تحترق ، بشرتك أن بدا إذا

بشرتك تكون أن في  Clopixolعقار يتسبب قد

في عليه هي مما الشمس ألشعة حساسية أكثر

أو جلدي طفح حدوث في ذلك يتسبب قد العادة.

شديدة.شمس حروق أو احمرار أو حكة

كلوبيكسولحقن

فاتصل موعد ، تحديد نسيت إذا

حتى تتذكر ، أن بمجرد بطبيبك

آخر.موعد تحديد من تتمكن

أسنان وأطباء أطباء أي أخبر

تستخدم أنك يعالجونك وصيادلة

الدواء.هذا

استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا

الفور.على طبيبك أخبر الدواء ، هذا

حتى طبيبك مواعيد بجميع احتفظ

تقدمك.من التحقق يمكن

الدم فحوصات ببعض طبيبك يقوم قد

آلخر ،وقت من والكبد

العالج ، من األولى األشهر خالل خاصة

اآلثار ولمنع يعمل الدواء أن من للتأكد

فيها.المرغوب غير الجانبية

مفرطةجرعة

أو بطبيبك الفور على اتصل

السموم

0800764 هاتف: (المعلومات مركز

قسم إلى انتقل أو  ، )لنيوزيلندا766

أقرب في والطوارئ الحوادث

إذامستشفى ،

آخر شخص أي أو أنك تعتقد كنت⋅

أقراص من الكثير تناولت قد

Clopixol . لم لو حتى هذا افعل

علىعالمات هناك تكن

التسمم.أو الراحة عدم

أي الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

اللسان ، في بالديدان شبيهة حركات

في منضبطة غير أخرى حركات أو

الفك أو الخدين أو الفم أو اللسان

الذراعين إلى تتطور قد والتي

والساقين.

الحركة خلل تسمى حالة أعراض هي هذه

األشخاص عند تتطور قد والتي المتأخر ،

في بما مماثلة ، أدوية يتناولون الذين

كلوبيكسول.عقار ذلك

فعلهاعليك يجب ال أشياء

حتى آخر ، شخص ألي دوائك تعطي ال

حالتك.نفس لديه كان لو

بعد جانبية آثار أي من تعاني كنت⋅

كلوبيكسولتناول

الحقن.

أثناء الحالة هذه تحدث أن المرجح من

خاصة  ، Clopixolمع األمد طويل العالج

نادرة حاالت في المسنات. النساء عند

إذا ذلك ، ومع دائماً. هذا يكون قد جداً ،

فعادة مبكراً ، األعراض هذه اكتشاف تم

عكسها.يمكن ما

شكاوى أي لعالج  Clopixolتستخدم ال

بذلك.طبيبك يخبرك لم ما أخرى

مستعجلة.لعناية تحتاج انت
أثناء النعاس تسبب أدوية أي تأخذ ال

أوصى إذا إال  ، Clopixolاستخدامك

بذلك.طبيبك يتم  Clopixolحقن ألن نظراً

طبيبك ، إشراف تحت لك إعطاؤها

ألم أي الحظت إذا أيضاً طبيبك أخبرالكثير.تتلقى أن المرجح غير فمن

أي أو الحلق أو اللثة أو الفم في

األنفلونزا.تشبه أخرى أعراض

أو كلوبيكسول ، استخدام عن تتوقف ال

طبيبك.استشارة دون الجرعة تخفض
الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

والتشنجات والغيبوبة النعاس

الدم ضغط وانخفاض والتشنجات

للغايةالمنخفض أو المرتفع والجسم

يمكن ال حركات تتطور قد الحرارة. درجة

بسبب تنهار وقد عليها ، السيطرة

شوهدت الدم. ضغط في شديد انخفاض

ضربات معدل أو إيقاع في تغييرات

 Clopixolمن زائدة جرعة في القلب

المعروفة األدوية تناول أيضاً تم عندما

القلب.على بتأثيرها

أخصائي أو طبيبك إلى تحدث

أو تفكر كنت إذا العقلية الصحة

أو االنتحار أو الموت عن تتحدث

اآلخرين.إيذاء أو النفس إيذاء

شعرت لو حتى حقن ، أي تفوت ال

بتحسن.

حالتك ، في التحكم في  Clopixolيساعد

إلى تحتاج سوف لذلك ، يعالجها. ال لكنه

منتظمة.حقن
أو تغيرات على عالمات هذه تكون قد

كلوبيكسول استخدام عن تتوقف الالعقلي.مرضك تفاقم

فقد فجأة ،  Clopixolإيقاف تم إذا  فجأة.

وفقدان والقيء الغثيان مثل أعراضاً تواجه

والتعرق األنف وسيالن واإلسهال الشهية

واألرق واإلبر والدبابيس العضالت وآالم

االنفعاالت.أو والقلق واألرق

جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

أنك التخدير طبيب أو الجراح أخبر

عقار يؤثر قد  الدواء.هذا تستخدم

األخرى األدوية على كلوبيكسول

الجراحة.أثناء المستخدمة

أي إجراء وشك على كنت إذا

أنك طبيبك أخبر دم ، فحوصات

الدواء.هذا تستخدم

بعض نتائج مع يتداخل قد

االختبارات.

التي الكمية تقليل في طبيبك يرغب قداستخدامهأثناء

تماماً.التوقف قبل تدريجياً تستخدمها

تفعلهاأن يجب أشياء

في تكون عندما بشرتك احم ِ

10 الساعة بين خاصة الشمس ،

مساء.3ً و صباحاً

منهاالحذر توخي يجب أشياء

واقية مالبس ارتد ِبالخارج ، كنت إذا

بدرجة الشمس من واقياً كريماً واستخدم

30+.
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تشغيل أو القيادة في حذرا كن

هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت

عليك.الدواء

النعاس أو التعب أو النعاس يسبب قد

بعض لدى الرؤية وضوح عدم أو

هذه من أي لديك كان إذا األشخاص.

تشغل أو السيارة تقود فال األعراض ،

أن يمكن آخر شيء أي تفعل أو اآلالت

خطيراً.يكون

الصداع⋅

باألنفإحتقان⋅

جاففم⋅

إسهالأو إمساك⋅

من أكثر بسهولة الكدمات أو النزيف⋅

األنففي نزيف المعتاد ،

ويسمى العينين ، أو   /والجلد اصفرار⋅

اليرقانأيضاً

التعرقزيادة أو اللعاب إفراز زيادة⋅
بانتفاخ مصحوبة المعدة في شديدة آالم⋅

وقيء.الهضمية القناة في وتقلصات

الهضموعسر والقيء الغثيان⋅

والشهيةالوزن تغيرات⋅

الطمثفترات في تغير⋅

الجنسيةالوظيفة ضعف⋅

القدمينأو الكاحلين أو اليدين تورم⋅

حكة.جلدي ، طفح⋅

في خاصة األوردة في دموية جلطات⋅

األعراضتشمل (الساقين

والتي  ، )الساقفي واحمرار وألم تورم

إلى الدموية األوعية عبر تنتقل قد

الصدر في ألماً مسببة الرئتين

فيوصعوبة

من أياً الحظت إذا التنفس. عمليه

المشورة فاطلب األعراض ، هذه

الفور.على الطبية

أثناء الكحول شرب عند حذراً كن

كنت إذا  الدواء.لهذا استخدامك

أو النعاس يكون فقد الكحول ، تشرب

أسوأ.النعاس

أو الدوار أو بالدوخة شعرت إذا

أو السرير من النهوض عند اإلغماء

ببطء الوقوف  ببطء.قم الوقوف ،

على التعود على جسمك سيساعد

إذا الدم. وضغط الوضع في التغيير

ساءت ، أو المشكلة هذه استمرت

طبيبك.إلى تحدث

مثل طبيعية ، غير أحاسيس⋅

الوخزأو الحرقان

والذاكرةاالنتباه في تغييرات⋅

بالدواراإلحساس أو الدوخة⋅

ضعيفةأو مؤلمة عضالت⋅

الحقنموقع في ألم⋅

عامبشكل بتوعك الشعور⋅

تم بالخرف ، المصابين السن كبار في⋅

عدد في طفيفة زيادة عن اإلبالغ

الوفيات

الذهان مضادات يتناولون الذين المرضى

مضادات يتلقون ال الذين أولئك مع مقارنة

الذهان.

الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

يلي:مما أياً

عادية ، غير لحركات مفاجئة بداية⋅

اليدين واهتزاز ارتعاش ذلك في بما

في التواء وحركات واألصابع ،

وتصلب المشي أو الجسم ،

والساقينالذراعين

من خطيرة جانبية آثار هذه تكون قد

Clopixol . مستعجلة.لعناية تحتاج انت

جانبيةآثار

إلى اذهب أو الفور ، على طبيبك أخبر

أقرب في والطوارئ الحوادث قسم

يلي:مما أياً الحظت إذا مستشفى ،

رد أعراض (خطير تحسسي فعل رد⋅

تورم تشمل قد التحسسي الفعل

الحلق أو الفم أو الشفتين أو الوجه

أو البلع في صعوبة يسبب قد مما

)النحلخاليا أو التنفس

اآلثار بعض األدوية لجميع يكون قد

بعض في فيها. المرغوب غير الجانبية

ليسوا لكنهم جادين ، يكونون األحيان

قام لقد األوقات. معظم في كذلك

هذا استخدام مخاطر بموازنة طبيبك

لك.يتوقعها التي الفوائد مقابل الدواء

أو بالديدان الشبيهة اللسان حركات⋅

المنضبطة غير الحركات من غيرها

الفكين ، أو الخدين أو اللسان أو للفم

الذراعين إلى تتطور قد والتي

والساقين
وقت أقرب في الصيدلي أو طبيبك أخبر

أثناء بتحسن تشعر ال كنت إذا ممكن

معظم يساعد  .Clopixolاستخدامك

قد ولكن عقلي ، بمرض المصابين األشخاص

لدى فيها مرغوب غير جانبية آثار له يكون

األشخاص.من قليل عدد

الصمودعلى القدرة عدم⋅

أو المتزايدة العضالت حركات⋅

العاديةغير أو البطيئة

الجسم ، حرارة درجة في مفاجئة زيادة⋅

وتغيرات للعضالت عادي غير وتيبس

سرعة مع بالتزامن خاصة ًالوعي ، في

هذا يكون قد والتعرق. القلب دقات

تسمىجداً نادرة حالة بسبب

تم والتي للذهان ، الخبيثة المتالزمة

األدوية من العديد مع عنها اإلبالغ

للذهان.المضادة

الوقوفعند بالدوار الشعور⋅

في وتغيرات القلب ضربات انتظام عدم⋅

الدموضغط القلب ضربات معدل فقد عاماً ، 65 عن يزيد عمرك كان إذا

لإلصابة متزايدة فرصة لديك تكون

جانبية.بأعراض

إغماء⋅

صعوبة أو الرؤية وضوح عدم⋅

التركيز
يلي مما أياً الحظت إذا طبيبك أخبر

يقلقك:وكان

والنعاسالنعاس⋅

التبولفي صعوبة⋅

اضطرابات أو التبول زيادة⋅

األخرىالبولي الجهاز
إلى تحتاج قد خطيرة. جانبية اعراض هذه

المستشفى.أو عاجلة طبية عناية

النومعلى القدرة عدم⋅

طبيعيةغير أحالم⋅

الراسصداع⋅

إعياء⋅

المزاجمكتئب⋅

القلق⋅

واإلثارةالعصبية⋅

العينضغط ارتفاع⋅

الثديلحليب عادي غير إفراز⋅

الرجالعند الثدي تضخم⋅

مؤلمأو صعب تنفس⋅

عام.بشكل نادرة الجانبية اآلثار هذه

آخر شيء أي الحظت إذا طبيبك أخبر

بتوعك.تشعر يجعلك

أعاله مذكورة غير أخرى جانبية آثار تحدث قد

األشخاص.بعض لدى

قشعريرة الحمى ، مثل متكررة عدوى⋅

أوالحلق التهاب شديدة ،

الفمقرحة
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من القائمة هذه من تنزعج ال

المحتملة.الجانبية اآلثار

منها.أي تواجه ال قد

شيء بأي يفعل ماذا الصيدلي

متبقي.
:)أقراص(فعالة غير مكونات

المهدرجالخروع زيت⋅

الجريزوفولفينالسليلوز⋅

الجلسرين⋅

بروبيلهيدروكسي⋅

األحمرالحديد أكسيد⋅

الالكتوزمونوهيدرات⋅

6000ماكروغول⋅

المغنيسيومستيرات⋅

كوبوفيدون⋅

البطاطسنشا⋅

المنقىالتلك⋅

التيتانيوم.أكسيد ثاني⋅

إلى مستخدم غير دواء أي أعد

بك.الخاص الصيدلي

المنتجوصف
استخدامهبعد

عليهيبدو ما

تخزين
وفي أقراص شكل على  Clopixolيأتي

الحقن:من نوعين يحين حتى العبوة في بكلوبيكسول احتفظ

استخدامه.وقت

األمبوالت أو األقراص بإخراج قمت إذا

بشكل حفظها يتم ال فقد العبوة ، من

جيد.

- بالفيلم مغلفة أقراص مجم 10 كلوبيكسول⋅

من محدبة مستديرة أقراص فاتح ، أحمر بني

الجانبين

زيت - للحقن محلول مل   /ملغ⋅

 50Acuphase ومصفر صاف ٍ

Clopixol

أو الغلوتين على  Clopixolأقراص تحتوي ال

أخرى.آزو أصباغ أي أو التارترازين أو السكروز أشعة عن بعيداً  Clopixolاحفظ

الشمس.

- للحقن محلول مل   /.مجم⋅

 200Depot ومصفر صاف ٍزيت

Clopixol

وجاف بارد مكان في بالدواء احتفظ

من أقل الحرارة درجة تبقى حيث

ج.25°

:)الحقن(الفعالة غير المادة

المجزأ.الهند جوز زيت⋅

على تحتوي عبوات في األقراص تتوافر

5 بها علب في الحقن وتأتي قرص 100

أمبوالت.

في آخر دواء أي أو بتخزينه تقم ال

أو الحوض ، من بالقرب الحمام ،

النافذة.عتبة على
الراعي  /الصانع

 ، S/  A H. Lundbeckبواسطة  Clopixolتصنيع يتم

الدنمارك.
للحرارة يمكن  السيارة.في تتركها ال

األدوية.بعض تدمير والرطوبة
مكونات

 بواسطة:نيوزيلندا في وزعت:)نشطةمكونات

الصحية الرعاية أ   /رالتجزئة صيدلية

اللوجستية

درايف بيرس ريتشارد 58

مانجير

2022أوكالند

األطفال يستطيع ال حيث بها احتفظ

إليها.الوصول

يقل ال التي المقفلة الخزانة تعتبر

سطح عن ونصف متر عن ارتفاعها

األدوية.لتخزين جيداً مكاناً األرض

ملغ 10 - كلوبيكسول ملغ 10 أقراص⋅

مثل(زوكلوبينثيكسول

قرصلكل  )هيدروكلوريد

أسيتات مجم 50 - حقن مل   /مجم⋅

100 أو مل 1 لكل زوكلوبينثيكسول

2 لكل زوكلوبينثيكسول أسيتات مجم

50Acuphase Clopixol مل

0800540555هاتف:

يونيو   /حزيران18 بتاريخ النشرة هذه إعداد تمازالة

2020. مجم 200 - حقن مل   /مجم⋅

200Depot Clopixol
لكل زوكلوبينثيكسول ديكانوات

مل.1

استخدام عن بالتوقف طبيبك أخبرك إذا

انتهاء تاريخ انقضى أو الدواء ، هذا

عالمة هي  S./  A H. Lundbeckطبيبكفاسأل الصالحية ،

"Clopixol"لشركة مسجلة تجارية
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