
klopixol- (clo-PIK-sol)
klopixol-Tabletler 10 mg
klopixol-Akufaz Enjeksiyonu 50 mg/mL 
Klopixol-Depo Enjeksiyon 200 mg/mL
Zuklopentiksol hidroklorür(hayvanat bahçesi-PEN-thic-sol yüksek-dro-CLOR-ride)

Zuklopentiksol asetat(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
Zuklopentiksol dekanoat(hayvanat bahçesi-PEN-thic-sol güverte-can-OH-yemiş)
Tüketici İlaç Bilgileri (CMI)

Bu broşürde neler var? Clopixol Acuphase enjeksiyonu, zihinsel 
bozuklukların akut ataklarının ilk 
tedavisi için kullanılır. Ayrıca maniyi 
(aşırı aktivite, sevinç veya sinirlilik 
atakları ile karakterize bir zihinsel 
durum) tedavi etmek için kullanılır ve 
kronik zihinsel durumların kötüleşmesi 
durumunda kullanılır.

Bu broşürün sonunda listelenen 
bileşenler.
Alerjik reaksiyon belirtileri arasında nefes 
darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada 
zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde veya 
vücudun diğer bölümlerinde şişme veya 
ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen yer 
alabilir.

Bu broşür, Clopixol hakkında sık 
sorulan bazı soruların yanıtlarını 
içerir.

Clopixol hakkında bilinen tüm 
bilgileri içermez. Doktorunuzla 
konuşmanın yerini almaz veya

eczacı.
Clopixol Depot enjeksiyonu genellikle 

hastalığınızın daha sonraki dönemlerini 

önlemek için kullanılır.

Clopixol'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

⋅ çok düşük tansiyon nedeniyle 
çökmek

Tüm ilaçların riskleri ve faydaları 
vardır. Doktorunuz, bu ilacı 
kullanma riskinizi, sizin için 
sağlayacağını umduğu yararlarla 
karşılaştırdı.

Clopixol, tioksanten nöroleptikleri 
adı verilen bir ilaç grubuna aittir. 
Akıl hastalığına neden olabilecek 
beyindeki kimyasal dengesizlikleri 
düzeltmeye yardımcı olur.

⋅ herhangi bir nedene bağlı olarak 
azalmış bilinç

⋅ beyin hasarı
⋅ Anormal veya düşük sayıda kırmızı 

veya beyaz kan hücresi veya 
trombosit içeren kan hastalıklarıBu ilacı kullanmakla ilgili herhangi bir 

endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Ancak doktorunuz bunu başka bir amaç 
için reçete edebilir. ⋅ feokromositoma, böbrek yakınında 

bulunan adrenal bezin nadir bir 
tümörü.Bu broşürü ilaç ile beraber 

saklayın.
Tekrar okumanız gerekebilir.

Sizin için neden reçete edildiğine 
dair herhangi bir sorunuz varsa 
doktorunuza sorun. Clopixol'ü halihazırda alkol zehirlenmesi olan 

veya sakinlik sağlamak veya uyumanıza 

yardımcı olmak için kullanılan ilaçlarla veya 

epilepsi veya şiddetli ağrıyı tedavi etmek için 

kullanılan ilaçlarla zehirlenmesi olan kişilere 

vermeyin.

Bu ilaç sadece doktor reçetesi ile 
mevcuttur.

Clopixol bağımlılık yapmaz.
Klopixol nedir?
için kullanılır Klopixol'ü bilinci kapalı veya 

komada olan kişilere vermeyin.
Clopixol tabletleri, şizofreni ve 
düşünme, duygusal tepkiler ve 
davranış bozuklukları olan 
diğer akıl hastalıklarının akut ve 
uzun süreli tedavisinde 
kullanılır.

Kullanmadan önce Paket üzerinde yazılı olan son kullanma 

tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçtikten sonra 
kullanırsanız da çalışmayabilir. Son 
kullanma tarihi, ayın son gününü ifade 
eder.

Kullanmamanız gerektiğinde

Clopixol'e, diğer benzer ilaçlara 
(tiyoksantenler veya fenotiyazinler 
gibi) veya aşağıdakilerden herhangi 
birine alerjiniz varsa kullanmayınız.

Manik depresif hastalığın manik evresini 
tedavi etmek için de kullanılır. Manik 
evre, bir ruh halidir.
heyecan, aşırı aktivite ve 
sınırsız davranış.

Ambalaj yırtılmışsa veya kurcalanma 
belirtileri gösteriyorsa kullanmayın.
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Kullanmaya başlamadan önce ⋅ glokom, genellikle gözde 
basınç birikmesi olan bir 
durum

Yukarıdakilerden herhangi birini 

doktorunuza söylemediyseniz, Clopixol'ü 

kullanmadan önce onlara söyleyiniz.Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz:

1. Gıdalar, koruyucular veya 
boyalar gibi diğer 
maddelere alerjiniz varsa.

⋅ kalp ve kan damarı 
sorunları Diğer ilaçları almak

⋅ böbrek sorunları

⋅ karaciğer sorunları
2. Hamileyseniz veya hamile 

kalmayı planlıyorsanız.
Eczanenizden, süpermarketten veya 
sağlıklı gıda dükkanından reçetesiz 
satın aldığınız ilaçlar da dahil olmak 
üzere başka ilaçlar alıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz.

⋅ kanda düşük potasyum ve/
veya düşük magnezyum 
seviyeleri

Clopixol doğurganlığınızı 
etkileyebilir. Bir aile kurmayı 
düşünüyorsanız, tavsiye için 
doktorunuza danışın. ⋅ organik beyin sendromu Bazı ilaçlar ve Clopixol birbirini 

etkileyebilir. Bunlar şunları 
içerir:Bu türdeki çoğu ilaç gibi, 

Clopixol
Açıkça gerekli olmadıkça 
hamilelik sırasında 
kullanılması önerilir. Genel
bebeğinizin durumu bunun 
kullanımından etkilenebilir.
ilaç.

⋅ parkinsonizm, hareketi 
etkileyen bir beyin hastalığı

⋅ inme için risk faktörleri ⋅ trisiklik antidepresanlar ve lityum, 

depresyon veya ruh hali değişimlerini 

tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
⋅ tardif diskinezi, bazı 

ilaçlara reaksiyon
dilin solucan benzeri 
hareketleri veya ağız, dil, 
yanaklar veya çenenin 
kollara ve bacaklara 
ilerleyebilen diğer 
kontrolsüz hareketleri.

⋅ şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

⋅ Sakinlik sağlamak veya uyumanıza 

yardımcı olmak için kullanılan ilaçlar

kullanmış annelerin yeni doğan 
bebeklerinde aşağıdaki belirtiler 
ortaya çıkabilir:
Hamileliklerinin son üç 
ayında klopixol: titreme, kas 
sertliği ve/veya
halsizlik, uyku hali, ajitasyon, 
solunum problemleri ve
beslenmede zorluk. Bebeğinizde bu 

belirtilerden herhangi biri ortaya 

çıkarsa, doktorunuzla iletişime 

geçmelisiniz.

⋅ Guanetidin gibi yüksek tansiyon 
(hipertansiyon) tedavisinde 
kullanılan ilaçlar

⋅ kanser tedavisi ⋅ Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan 

bir ilaç olan levodopa⋅ Sizin veya ailenizden birinin kan 
pıhtısı öyküsü varsa, çünkü bu 
tür ilaçlar aşağıdakilerle 
ilişkilendirilmiştir:
kan pıhtılarının oluşumu

⋅ adrenalin gibi vücudu 
uyaran, harekete hazır hale 
getiren ilaçlar

⋅ Bulantı ve kusmayı gidermek için 
kullanılan bir ilaç olan metoklopramid⋅ uyku apnesi (nefesinizin 

olduğu bir uyku bozukluğu)
uyku sırasında kesintiye uğradı).

⋅ Solucan enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan 

bir ilaç olan piperazin

3. Emziriyorsanız veya 
emzirmeyi planlıyorsanız.

Ayrıca sıcak bir ortamda bulunacaksanız 
veya çok yoğun egzersiz yapacaksanız 
doktorunuza söyleyiniz.

Clopixol daha az terlemenize neden olarak 

vücudunuzun aşırı ısınmasına neden olabilir.

⋅ Bazı karaciğer enzimlerinin aktivitesini 

inhibe ettiği bilinen ilaçlar
kullanırken emzirmeniz 
önerilmez.
Klopixol. Aktif içeriği anne 
sütüne geçer ve bu 
nedenle bebeğinizin olma 
olasılığı vardır.
etkilenir.

⋅ Kalp atışı ritmindeki veya hızındaki 
değişiklikleri tedavi etmek için kullanılan 
ilaçlar, örneğin kinidin, amiodaron, 
sotalol ve dofetilidiçeren pestisitlere maruz kalırsanız 

doktorunuza söyleyiniz.
fosfor.
Bir yan etki yaşama riskiniz 
artabilir.

⋅ antipsikotikler, belirli zihinsel ve 
duygusal durumları tedavi etmek için 
kullanılan bir ilaç sınıfı, örn.
tioridazin4. Aşağıdaki tıbbi durumlarınız 

var veya oldu: Laktoz intoleransınız varsa, Clopixol 
tabletlerini almadan önce doktorunuzla 
iletişime geçin.

Clopixol tabletleri laktoz içerir.

⋅ Eritromisin, gatifloksasin ve 

moksifloksasin gibi enfeksiyonları tedavi 

etmek için kullanılan bazı ilaçlar

⋅ arterioskleroz, arterleri 
etkileyen bir hastalık

⋅ konvülsiyonlar, nöbetler veya nöbetler ⋅ Terfenadin ve astemizol dahil 
alerji semptomlarını hafifletmek 
için kullanılan ilaçlar

⋅ beyne kan akışının 
azalması

Clopixol'ü bir çocuğa veya ergene 
vermeyin.
altındaki çocuklarda veya adolesanlarda kullanımına 

ilişkin deneyim bulunmamaktadır.

18 yaşında.

⋅ diyabet, kandaki şeker 
miktarının çok yüksek 
olduğu bir metabolizma 
bozukluğu

⋅ Mide problemlerini tedavi etmek için 

kullanılan sisaprid

⋅ su veya tuz dengesini bozan ilaçlar, 
örneğin sıvı veya su tabletleri olarak da 
adlandırılan tiyazid diüretikler⋅ uyuşuk, kayıtsız, kayıp veya 

uzak hissetmek
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⋅ Clopixol konsantrasyonunu 
arttırdığı bilinen ilaçlar
kanın

Clopixol Depo enjeksiyonu Olağan 
doz, her saniye ila dördüncü haftada 
bir 200 ila 400 mg (1 ila 2 mL)'dir.

Farklı sürelerde sürseler de 
hastalığınız üzerinde aynı etkiler.

⋅ Mide kramplarını veya spazmlarını 
gidermek, seyahat hastalıklarını 
önlemek ve Parkinson hastalığını 
tedavi etmek için kullanılan atropin 
veya ilgili ilaçlar gibi ilaçlar.

Klopixol tabletleri

Clopixol tabletleri yalnızca kısa bir süre için 

çalışır, bu nedenle her gün alınmaları gerekir.Hangi dozu alacağınıza doktorunuz 
karar verecektir. Bu, durumunuza ve 
kilonuz ve ilaca verdiğiniz yanıt gibi 
diğer faktörlere bağlıdır. Genel 
olarak doktorunuz size Clopixol'ün 
sizin için en uygun olduğu doza 
ulaşılana kadar kademeli olarak 
artırılacak daha küçük dozlarda 
başlayacaktır.

Clopixol tabletleri günde bir kez 
yaklaşık aynı saatte alın.
Bunları her gün aynı saatte almak, tabletleri 
ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da 
yardımcı olacaktır.

⋅ kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bu ilaçlar Clopixol'den etkilenebilir 
veya ne kadar iyi çalıştığını 
etkileyebilir. kullanmanız gerekebilir
ilaçlarınızı farklı miktarlarda alınız veya 
farklı ilaçlar alınız. Doktorunuz size 
tavsiyede bulunacaktır.

Clopixol tabletlerini yemekten önce veya sonra 

alın.
Doktorunuz farklı bir doz reçete 
etmiş olabilir. Klopixol enjeksiyonları

Clopixol Acuphase enjeksiyonu 2 - 3 
günde bir yapılmalıdır, Clopixol Depot 
enjeksiyonu ise birkaç hafta sürer, bu 
nedenle 2 - 4 haftada bir verilir.

Sizin için doğru dozdan emin 
değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz. Size verdikleri 
talimatları izleyin.
Size tam olarak ne kadar verileceğini 
söyleyecekler.

Doktorunuz veya eczacınız, Clopixol kullanırken 

dikkatli olmanız veya kaçınmanız gereken 

ilaçlar hakkında daha fazla bilgiye sahiptir. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

Yaşlı hastalar
Yaşlı hastalarda Clopixol 
dozunun azaltılması gerekebilir.

ne kadar süre kullanılır

Doktorunuz size söylediği sürece 
tabletlerinizi almaya ve/veya 
enjeksiyonlarınıza devam edin.
Clopixol, durumunuzu kontrol etmenize yardımcı 

olur, ancak onu iyileştirmez. Bu nedenle, düzenli 

tedaviye ihtiyacınız olacak.

Bu nasıl kullanılır

Bu nasıl kullanılırne kadar kullanılır
Klopixol tabletleri

Klopixol tabletleri
Normal doz günde 10 ila 50 
mg'dır.

Tabletleri bir bardak dolusu su ile 
bütün olarak yutunuz.

kullanmayı unutursanız

Sizin için doğru dozdan emin 
değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz.
Size tam olarak ne kadar alacağınızı 

söyleyeceklerdir.

Bu çocuklara dayanıklı şişeyi açmak 
için, lütfen şişeyi tutun, bükün ve 
aşağıdaki şemaya göre çevirin.

Klopixol tabletleri

Bir sonraki dozun zamanı 
yaklaşıyorsa, unuttuğunuz dozu 
atlayın ve bir sonraki dozu tam 
zamanında alın.

Size verdikleri talimatları 
izleyin.
Yanlış doz alırsanız Clopixol iyi 
çalışmayabilir ve durumunuz 
düzelmeyebilir.

Unuttuğunuz dozu telafi 
etmek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzdan önce hala 
uzun bir zaman varsa, hatırladığınız 
anda onu alın ve ardından normal 
şekilde almaya devam edin.Klopixol Akufaz enjeksiyonu Normal 

doz, her 2 ila 3 günde bir veya 
doktorunuzun önerdiği şekilde 50 ila 
150 mg (1 ila 3 mL)'dir.

Klopixol enjeksiyonları

Clopixol, zamanla yavaş yavaş salındığı 
büyük bir kas içine enjeksiyon olarak 
verilir. Enjeksiyon sadece bir doktor, 
hemşire veya diğer eğitimli kişiler 
tarafından yapılmalıdır.

Ne yapacağınızdan emin değilseniz, 

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Tedavi süresi 2 haftayı 
geçmemelidir.

Tedavi süresi başına maksimum 
doz 400 mg'dan ve toplam 
enjeksiyon sayısı 4'ten fazla 
olmamalıdır. ne zaman kullanılır

Size her ikisinde de bulunan Clopixol 

tabletleri veya enjeksiyonları verilebilir.
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İlacınızı ne zaman alacağınızı 
hatırlamakta güçlük çekiyorsanız, 
ipuçları için eczacınıza danışınız.

Herhangi bir yeni ilaca başlamak 
üzereyseniz, doktorunuza ve 
eczacınıza Clopixol kullandığınızı 
hatırlatın.

Cildiniz yanıyor gibi görünüyorsa 
doktorunuza söyleyiniz.

Clopixol, cildinizin güneş ışığına normalden çok 

daha duyarlı olmasına neden olabilir. Bu, deri 

döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık veya şiddetli 

güneş yanığına neden olabilir.

Klopixol enjeksiyonları

Randevu almayı unutursanız, 
hatırladığınız anda doktorunuzla 
iletişime geçin, böylece başka bir 
randevu alabilirsiniz.

Sizi tedavi eden diğer doktorlara, 
diş hekimlerine ve eczacılara bu 
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Clopixol kullanırken hamile 
kalırsanız derhal doktorunuza 
söyleyiniz.

İlerlemenizin kontrol edilebilmesi için 
doktorunuzun tüm randevularını 
saklayın.
Doktorunuz zaman zaman bazı kan ve 
karaciğer testleri yapabilir,
özellikle tedavinin ilk aylarında, 
ilacın işe yaradığından emin olmak 
ve istenmeyen yan etkileri önlemek 
için.

aşırı doz

Derhal doktorunuza veya 
Zehirlere telefon edin.
Bilgi Merkezi (Yeni Zelanda için Tel: 
0800 764 766) veya aşağıdaki 
durumlarda size en yakın hastanedeki 
Kaza ve Acil Durum bölümüne gidin.

⋅ Sizin veya bir başkasının çok fazla 

Clopixol tableti almış olabileceğini 

düşünüyorsunuz. Herhangi bir belirti 

olmasa bile bunu yapın.

rahatsızlık veya zehirlenme.

Dilde solucan benzeri hareketler 
veya dil, ağız, yanak veya çenede 
kollara ve bacaklara 
ilerleyebilecek diğer kontrolsüz 
hareketler fark ederseniz derhal 
doktorunuza söyleyiniz.

Bunlar, Clopixol dahil benzer 
ilaçları kullanan kişilerde 
gelişebilen, geç diskinezi adı 
verilen bir durumun belirtileridir.

yapmaman gereken şeyler

Sizinle aynı durumda olsalar bile 
ilacınızı başka birine vermeyin.

⋅ Clopixol verildikten sonra 
herhangi bir yan etki yaşarsanız
enjeksiyonlar.

Bu durumun, özellikle yaşlı kadınlarda, 
Clopixol ile uzun süreli tedavi sırasında 
ortaya çıkması daha olasıdır. Çok nadir 
durumlarda bu kalıcı olabilir. Bununla 
birlikte, erken tespit edilirse, bu 
semptomlar genellikle geri 
dönüşümlüdür.

Doktorunuz size söylemediği sürece, diğer 

şikayetlerinizi tedavi etmek için Clopixol'ü 

kullanmayınız.
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız 
olabilir. Clopixol kullanırken, doktorunuz 

tarafından tavsiye edilmedikçe, 
uyuşukluğa neden olan herhangi bir 
ilaç almayınız.

Clopixol enjeksiyonları size 
doktorunuzun gözetiminde 
verildiğinden, çok fazla ilaç 
almanız pek olası değildir.

Ayrıca ağızda, diş etlerinde, boğazda veya 

diğer grip benzeri belirtilerde herhangi bir 

ağrı fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuza danışmadan Clopixol 
kullanmayı bırakmayınız veya dozu 
düşürmeyiniz.Doz aşımı belirtileri uyku hali, 

koma, kramplar, kasılmalar, düşük 
tansiyon ve aşırı yüksek veya 
düşük vücut içerebilir.
sıcaklık. Kontrol edilemeyen 
hareketler gelişebilir ve çok düşük 
tansiyon nedeniyle çökmeler 
meydana gelebilir. Kalbi etkilediği 
bilinen ilaçlar da alındığında Clopixol 
doz aşımında kalp atışının ritminde 
veya hızında değişiklikler 
görülmüştür.

Ölüm, intihar, kendine zarar verme veya 

başkalarına zarar vermeyi düşünüyorsanız 

veya bunlardan bahsediyorsanız 

doktorunuzla veya ruh sağlığı uzmanınızla 

konuşun.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile herhangi bir 

enjeksiyonu kaçırmayın.

Clopixol, durumunuzu kontrol etmenize yardımcı 

olur, ancak onu iyileştirmez. Bu nedenle, düzenli 

enjeksiyonlara ihtiyacınız olacak.
Bunlar, akıl hastalığınızdaki değişikliklerin 

veya kötüleşmenin belirtileri olabilir. Clopixol'ü aniden kullanmayı 
bırakmayın. Clopixol aniden kesilirse 
mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, 
burun akıntısı, terleme, kaslarda ağrı, 
karıncalanma, uykusuzluk, 
huzursuzluk, endişe veya ajitasyon gibi 
semptomlar yaşayabilirsiniz.

Ameliyat olacaksanız, cerrah veya 
anesteziste bu ilacı kullandığınızı 
söyleyiniz. Clopixol, ameliyat 
sırasında kullanılan diğer ilaçları 
etkileyebilir.

Herhangi bir kan testi 
yaptıracaksanız, doktorunuza bu 
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bazı testlerin sonuçlarını 
etkileyebilir.

Sen onu kullanırken Doktorunuz kullandığınız miktarı 
tamamen bırakmadan önce kademeli 
olarak azaltmak isteyebilir.yapmanız gerekenler

Güneşteyken, özellikle 
10.00-15.00 saatleri arasında 
cildinizi koruyun.

Dikkat edilmesi gerekenler

Açık havadaysanız, koruyucu giysiler 
giyin ve 30+ güneş koruyucu kullanın.
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Clopixol'ün sizi nasıl etkilediğini 
bilene kadar araç veya makine 
kullanırken dikkatli olun.
Bazı kişilerde uyuşukluk, yorgunluk, uyku 

hali veya bulanık görmeye neden olabilir. 

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, 

araba sürmeyin, makine kullanmayın veya 

tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın.

⋅ baş ağrısı
⋅ burun tıkanıklığı

⋅ kuru ağız
⋅ kabızlık veya ishal

⋅ normalden daha kolay kanama veya 

morarma, burun kanaması

⋅ ciltte ve/veya gözlerde sararma, 
sarılık da denir

⋅ artan tükürük veya artan 
terleme

⋅ şişkinlik, bağırsak krampları ve kusma 
ile birlikte midede şiddetli ağrı.

⋅ bulantı, kusma, dispepsi
⋅ kilo ve iştah değişiklikleri
⋅ adet dönemlerinizdeki değişiklik
⋅ bozulmuş cinsel işlev
⋅ ellerin, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi

⋅ deri döküntüsü, kaşıntı.

⋅ Özellikle bacaklarda damarlarda kan 
pıhtıları (belirtiler şunları içerir:
Bacakta şişlik, ağrı ve kızarıklık), kan 
damarları yoluyla akciğerlere gidebilir 
ve göğüs ağrısına ve hareket 
zorluğuna neden olabilir.
nefes almak. Bu belirtilerden 
herhangi birini fark ederseniz, 
derhal tıbbi yardım alın.

Bu ilacı kullanırken alkol 
alırken dikkatli olun. Alkol 
alırsanız, uyuşukluk veya uyku 
hali daha kötü olabilir.

Yataktan kalkarken veya ayağa 

kalkarken sersemlik, sersemlik veya 

baygınlık hissederseniz, yavaşça kalkın. 

Yavaşça ayağa kalkmak, vücudunuzun 

pozisyon değişikliğine ve kan basıncına 

alışmasına yardımcı olacaktır. Bu sorun 

devam ederse veya kötüleşirse 

doktorunuzla konuşun.

⋅ yanma veya karıncalanma gibi 
anormal duyumlar

⋅ dikkat ve hafızadaki değişiklikler
⋅ baş dönmesi veya dönme hissi

⋅ ağrılı veya zayıf kaslar
⋅ enjeksiyon yerinde ağrı
⋅ genel olarak iyi hissetmemek

⋅ Demansı olan yaşlı kişilerde, 
ölüm sayısında küçük bir artış 
bildirilmiştir.
antipsikotik alan hastaların 
antipsikotik almayanlara 
kıyasla

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 

ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

⋅ Ellerin ve parmakların titremesi ve 
titremesi, vücudun burkulma 
hareketleri veya ayak sürüyerek 
yürüme ve kol ve bacaklarda 
katılık gibi olağandışı hareketlerin 
ani başlangıcı

Bunlar Clopixol'ün ciddi yan etkileri 
olabilir. Acil tıbbi müdahaleye 
ihtiyacınız olabilir.Yan etkiler
Aşağıdakilerden herhangi birini fark 
ederseniz DERHAL doktorunuza bildiriniz 
veya size en yakın hastanenin Kaza ve Acil 
bölümüne başvurunuz:

⋅ ciddi alerjik reaksiyon (alerjik 
reaksiyon belirtileri, yutma veya 
nefes almada zorluğa neden 
olabilen yüz, dudaklar, ağız veya 
boğazın şişmesini veya 
kurdeşenleri içerebilir)

Tüm ilaçların bazı istenmeyen yan 
etkileri olabilir. Bazen ciddidirler, 
ancak çoğu zaman değildirler. 
Doktorunuz bu ilacı kullanmanın 
risklerini sizin için sağlayacağını 
beklediği yararlarla karşılaştırdı.

⋅ Kollara ve bacaklara 
ilerleyebilen, dilin solucan 
benzeri hareketleri veya ağız, 
dil, yanaklar veya çenelerin 
diğer kontrolsüz hareketleri

Clopixol kullanırken kendinizi iyi 
hissetmiyorsanız, mümkün olan en 
kısa sürede doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz. Akıl hastalığı olan 
çoğu kişiye yardımcı olur, ancak birkaç 
kişide istenmeyen yan etkileri olabilir.

⋅ hareketsiz kalamama

⋅ artmış, yavaşlamış veya 
olağandışı kas hareketleri

⋅ Özellikle hızlı kalp atışı ve 
terleme ile birlikte vücut 
sıcaklığında ani artış, kaslarda 
olağandışı sertlik ve bilinçte 
değişiklikler. Bunun nedeni çok 
nadir görülen bir durum 
olabilir.
çeşitli antipsikotik ilaçlarla 
bildirilen nöroleptik malign 
sendrom.

⋅ ayağa kalkarken baş dönmesi hissetmek

⋅ düzensiz kalp atışı ve kalp hızı ve 
kan basıncındaki değişiklikler65 yaşın üzerindeyseniz, yan 

etkilere maruz kalma şansınız 
artabilir.

⋅ bayılma

⋅ bulanık görme veya odaklanma 

zorluğu
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz 

ve sizi endişelendiriyorsa doktorunuza 

söyleyiniz:

⋅ uyuşukluk, uyku hali

⋅ idrarı geçme zorluğu
⋅ artan idrara çıkma veya diğer 

idrar bozukluğu
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil 
tıbbi müdahaleye veya hastaneye 
gerekebilir.⋅ uyuyamama

⋅ anormal rüyalar
⋅ baş ağrısı

⋅ tükenmişlik

⋅ depresyon hali
⋅ endişe
⋅ sinirlilik, ajitasyon

⋅ gözdeki yüksek basınç
⋅ anne sütünün olağandışı salgılanması

⋅ erkeklerde meme büyütme

⋅ zor veya ağrılı nefes alma

Bu yan etkiler genellikle nadirdir.

Kendinizi iyi hissetmenize neden olan başka bir 

şey fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bazı kişilerde yukarıda listelenmeyen diğer yan 

etkiler ortaya çıkabilir.

⋅ ateş, şiddetli üşüme, boğaz ağrısı gibi 

sık görülen enfeksiyonlar veya

ağız ülseri
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Bu olası yan etkiler listesi sizi 
endişelendirmesin.
Bunların hiçbirini 

deneyimlemeyebilirsiniz.

eczacı kalanlarla ne 
yapacağını. Aktif olmayan bileşenler (tabletler):

⋅ hidrojenlenmiş Hintyağı

⋅ mikrokristal selüloz
⋅ gliserol
⋅ hipromelloz
⋅ demir oksit kırmızısı

⋅ laktoz monohidrat
⋅ makrogol 6000

⋅ magnezyum stearat

⋅ kopovidon
⋅ patates nişastası

⋅ saflaştırılmış talk

⋅ titanyum dioksit.

Kullanılmayan ilaçları 
eczacınıza iade edin.

Ürün Açıklaması
kullandıktan sonra

Ne gibi görünüyor
Depolamak Clopixol tablet olarak ve iki tip 

enjeksiyon halinde gelir:Clopixol'ü kullanma zamanı gelene kadar 

paketinde tutun.

Tabletleri veya ampulleri 
paketten çıkarırsanız, iyi 
durmayabilirler.

⋅ Clopixol 10 mg film kaplı tabletler - 

açık kırmızı kahverengi, yuvarlak 

bikonveks tabletler

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
enjeksiyonluk çözelti - berrak, 
sarımsı yağ

Clopixol tabletleri glüten, sakaroz, tartrazin 

veya başka herhangi bir azo boyası içermez.Clopixol'ü güneş ışığından 
uzak tutun.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
enjeksiyonluk çözelti - berrak, 
sarımsı yağ.

İlacı, sıcaklığın 25'in altında 
kaldığı serin ve kuru bir yerde 
saklayın.°C.

Aktif olmayan bileşen (enjeksiyonlar):

⋅ parçalanmış hindistancevizi yağı.

Tabletler 100 tabletlik şişelerde 
mevcuttur ve enjeksiyonlar 5 
ampullük kutularda gelir.

Onu veya başka bir ilacı banyoda, 
lavabonun yanında veya pencere 
pervazında saklamayın.

Üretici/Sponsor

Clopixol, H. Lundbeck A/S, Danimarka tarafından 

yapılmıştır.
Arabada bırakmayın. Isı ve 
nem bazı ilaçları yok edebilir. İçindekiler

Aktif içerik): Yeni Zelanda'da dağıtılan: Eczane 
Perakendeciliği t/a Sağlık Hizmetleri 
Lojistiği
58 Richard Pearse Sürücü 
Mangere
Auckland 2022

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
saklayın.

Yerden en az bir buçuk metre 
yükseklikte kilitli bir dolap, ilaçları 
saklamak için iyi bir yerdir.

⋅ Clopixol 10 mg tabletler - 10 mg 
zuklopentiksol (olarak
hidroklorür) tablet başına

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
enjeksiyon - 1 mL'de 50 mg 
zuklopentiksol asetat veya 2 mL'de 
100 mg zuklopentiksol asetat

Tel: 0800 540 555

İmha etmek Bu broşür 18 Haziran 2020'de 
hazırlanmıştır..⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 

enjeksiyon - 200 mg
1 mL başına zuklopentiksol 
dekanoat.

Doktorunuz size bu ilacı kullanmayı 

bırakmanızı söylerse veya son kullanma tarihi 

geçmişse, doktorunuza danışınız. “Clopixol”, H. Lundbeck A/S'nin 
tescilli ticari markasıdır.
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