
Clopixol- (clo-PIK-sol)
Clopixol-Viên nén 10 mg
Clopixol-Acuphase Tiêm 50 mg / mL 
Clopixol-Thuốc tiêm Depot 200 mg / mL
Zuclopenthixol hydroclorid(Zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
Zuclopenthixol axetat(Zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
Zuclopenthixol decanoat(Zoo-clo-PEN-thic-sol boong-can-OH-ate)
Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (CMI)

Nội dung trong tờ rơi này Thuốc tiêm Clopixol Acuphase được sử dụng để 

điều trị ban đầu các đợt rối loạn tâm thần cấp 

tính. Nó cũng được sử dụng để điều trị chứng 

hưng cảm (một tình trạng tâm thần được đặc 

trưng bởi các giai đoạn hoạt động quá mức, 

phấn chấn hoặc cáu kỉnh) và được sử dụng 

trong trường hợp tồi tệ hơn của các tình trạng 

tâm thần mãn tính.

thành phần được liệt kê ở cuối tờ rơi 
này.
Các triệu chứng của phản ứng dị ứng có 
thể bao gồm khó thở, thở khò khè hoặc 
khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các bộ 
phận khác của cơ thể, hoặc phát ban, 
ngứa hoặc nổi mề đay trên da.

Tờ rơi này có câu trả lời cho 
một số câu hỏi phổ biến về 
Clopixol.

Nó không chứa tất cả thông tin 
được biết về Clopixol. Nó không 
thay thế cho việc nói chuyện với 
bác sĩ của bạn hoặc
dược sĩ.

Thuốc tiêm Clopixol Depot thường được sử 

dụng để ngăn ngừa các đợt bệnh của bạn tiếp 

tục xảy ra.

Không sử dụng Clopixol nếu bạn có:

⋅ ngã quỵ do huyết áp rất 
thấp

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi ích. 

Bác sĩ của bạn đã cân nhắc giữa rủi ro khi 

bạn sử dụng thuốc này so với những lợi ích 

mà họ mong đợi nó sẽ mang lại cho bạn.

Clopixol thuộc về một nhóm thuốc 
được gọi là thuốc an thần kinh 
thioxanthene. Nó giúp điều chỉnh sự 
mất cân bằng hóa học trong não, có 
thể gây ra bệnh tâm thần.

⋅ suy giảm ý thức do bất kỳ nguyên 
nhân nào

⋅ tổn thương não

⋅ các bệnh về máu với bất thường hoặc 
giảm số lượng hồng cầu hoặc bạch 
cầu hoặc tiểu cầuNếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về 

việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

Tuy nhiên, bác sĩ có thể kê đơn cho 
một mục đích khác. ⋅ u thực bào, một khối u hiếm 

gặp của tuyến thượng thận 
nằm gần thận.Giữ cái tờ giấy với mấy thứ 

thuốc nhé.
Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi nào về lý do tại sao nó đã 
được kê đơn cho bạn. Không đưa Clopixol cho bất kỳ ai hiện đang bị 

ngộ độc rượu, hoặc ngộ độc với các loại thuốc 

được sử dụng để tạo ra sự bình tĩnh hoặc để 

giúp bạn ngủ, hoặc các loại thuốc được sử 

dụng để điều trị chứng động kinh hoặc cơn 

đau mạnh.

Thuốc này chỉ có sẵn với đơn 
thuốc của bác sĩ.

Clopixol không gây nghiện.
Clopixol là gì
được dùng cho Không đưa Clopixol cho bất kỳ ai 

đang bất tỉnh hoặc hôn mê.
Viên nén Clopixol được sử dụng 
để điều trị cấp tính và lâu dài 
bệnh tâm thần phân liệt và các 
bệnh tâm thần khác có rối loạn 
suy nghĩ, phản ứng cảm xúc và 
hành vi.

Trước khi bạn sử dụng nó Không sử dụng nó sau khi hết hạn sử 
dụng in trên bao bì.
Nếu bạn sử dụng nó sau khi hết hạn sử 
dụng, nó có thể không hoạt động. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng.

Khi nào bạn không được sử dụng nó

Không sử dụng Clopixol nếu bạn bị dị ứng 

với nó, với bất kỳ loại thuốc tương tự nào 

khác (chẳng hạn như thioxanthenes hoặc 

phenothiazines), hoặc bất kỳ
Nó cũng được sử dụng để điều trị giai đoạn hưng 

cảm của bệnh trầm cảm hưng cảm. Giai đoạn hưng 

cảm là tâm trạng của

phấn khích, hoạt động quá mức và 

hành vi không bị cấm đoán.

Không sử dụng nếu bao bì bị rách 
hoặc có dấu hiệu giả mạo.
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Trước khi bạn bắt đầu sử dụng nó ⋅ bệnh tăng nhãn áp, một tình 
trạng thường có sự tích tụ 
áp lực trong mắt

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ của bạn về bất 

kỳ điều nào ở trên, hãy nói với họ trước khi 

bạn sử dụng Clopixol.Nói với bác sĩ của bạn nếu:

1. bạn bị dị ứng với bất kỳ chất nào 

khác như thực phẩm, chất bảo 

quản hoặc thuốc nhuộm.

⋅ các vấn đề về tim và 
mạch máu Dùng các loại thuốc khác

⋅ vấn đề về thận
⋅ vấn đề cuộc sống

2. bạn đang mang thai hoặc có ý 
định mang thai.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kỳ 

loại thuốc nào khác, bao gồm bất kỳ loại thuốc 

nào bạn mua mà không cần đơn từ hiệu thuốc, 

siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc 

sức khỏe của bạn.

⋅ lượng kali thấp và / hoặc 
lượng magiê thấp trong 
máu

Clopixol có thể ảnh hưởng đến khả năng 

sinh sản của bạn. Nếu bạn đang có ý 

định lập gia đình, hãy hỏi ý kiến   của bác 

sĩ. ⋅ hội chứng não hữu cơ Một số loại thuốc và Clopixol có thể 
gây cản trở lẫn nhau. Bao gồm các:

Giống như hầu hết các loại thuốc 

loại này, Clopixol không

được khuyến khích sử dụng trong 

thời kỳ mang thai trừ khi rõ ràng là 

cần thiết. Cái chung

tình trạng của em bé của bạn có thể bị 

ảnh hưởng bởi việc sử dụng

thuốc.

⋅ parkinson, một bệnh của não 
ảnh hưởng đến vận động

⋅ các yếu tố nguy cơ đột quỵ ⋅ thuốc chống trầm cảm ba vòng và lithium, 

các loại thuốc được sử dụng để điều trị trầm 

cảm hoặc thay đổi tâm trạng
⋅ rối loạn vận động chậm, phản ứng 

với một số loại thuốc có

các cử động giống như giun 
của lưỡi hoặc các chuyển động 
không kiểm soát khác của 
miệng, lưỡi, má hoặc hàm có 
thể tiến triển đến cánh tay và 
chân.

⋅ thuốc dùng để điều trị cơn đau mạnh

⋅ thuốc được sử dụng để tạo ra sự 

bình tĩnh hoặc để giúp bạn ngủ

Các triệu chứng sau có thể 
gặp ở trẻ sơ sinh của các bà 
mẹ đã sử dụng
Clopixol trong ba tháng cuối 
của thai kỳ: run rẩy, cứng cơ 
và / hoặc
suy nhược, buồn ngủ, kích 
động, khó thở và
khó cho ăn. Nếu em bé của bạn 

phát triển bất kỳ triệu chứng nào 

trong số này, bạn nên liên hệ với 

bác sĩ của bạn.

⋅ thuốc dùng để điều trị huyết áp cao 
(tăng huyết áp), chẳng hạn như 
guanethidine

⋅ điều trị ung thư ⋅ levodopa, một loại thuốc dùng để điều 
trị bệnh Parkinson⋅ nếu bạn hoặc người khác trong 

gia đình bạn có tiền sử bị đông 
máu, vì những loại thuốc như 
thế này có liên quan đến
hình thành cục máu đông

⋅ các loại thuốc kích thích cơ thể, giúp cơ 

thể sẵn sàng hoạt động, chẳng hạn 

như adrenaline

⋅ metoclopramide, một loại thuốc được sử 

dụng để giảm buồn nôn và nôn⋅ ngưng thở khi ngủ (một chứng rối loạn 

giấc ngủ do nhịp thở của bạn

bị gián đoạn trong khi ngủ).
⋅ piperazine, một loại thuốc dùng để điều trị 

nhiễm trùng giun
3. bạn đang cho con bú hoặc 

dự định cho con bú.
Cũng nói với bác sĩ của bạn nếu bạn sẽ 
ở trong một môi trường nóng hoặc 
bạn tập thể dục mạnh mẽ.
Clopixol có thể khiến bạn đổ mồ hôi ít 
hơn, khiến cơ thể bạn quá nóng.

⋅ Thuốc ức chế hoạt động của 
một số enzym gan

Bạn không nên cho con bú 
trong khi sử dụng
Clopixol. Thành phần hoạt 
tính của nó đi vào sữa mẹ 
và do đó có khả năng con 
bạn bị
bị ảnh hưởng.

⋅ thuốc được sử dụng để điều trị những thay 

đổi trong nhịp hoặc tốc độ của nhịp tim, ví 

dụ như quinidine, amiodarone, sotalol và 

dofetilideHãy cho bác sĩ biết nếu bạn tiếp xúc 
với thuốc trừ sâu có chứa
phốt pho.
Nguy cơ bạn gặp tác dụng phụ 
có thể tăng lên.

⋅ thuốc chống loạn thần, một nhóm thuốc được 

sử dụng để điều trị một số tình trạng tâm 

thần và cảm xúc, ví dụ:

thioridazine4. bạn có, hoặc đã có, các tình 
trạng y tế sau đây: Nếu bạn không dung nạp lactose, hãy 

liên hệ với bác sĩ trước khi dùng viên nén 
Clopixol.

Viên nén clopixol có chứa lactose.

⋅ một số loại thuốc được sử dụng để điều trị 

nhiễm trùng, chẳng hạn như erythromycin, 

gatifloxacin và moxifloxacin

⋅ xơ cứng động mạch, một bệnh 

ảnh hưởng đến động mạch

⋅ co giật, phù hoặc động kinh ⋅ thuốc được sử dụng để làm giảm 
các triệu chứng dị ứng, bao gồm 
terfenadine và astemizole

⋅ giảm cung cấp máu cho 
não

Không đưa Clopixol cho trẻ em hoặc thanh 

thiếu niên.

Không có kinh nghiệm về việc sử dụng nó ở 

trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới

18 tuổi.

⋅ bệnh tiểu đường, một bệnh rối 
loạn chuyển hóa, trong đó lượng 
đường trong máu quá cao

⋅ cisapride, được sử dụng để điều trị các vấn 

đề về dạ dày

⋅ thuốc làm rối loạn cân bằng nước hoặc muối, 

ví dụ như thuốc lợi tiểu thiazide, còn được gọi 

là thuốc viên nước hoặc nước⋅ cảm thấy thờ ơ, thờ ơ, lạc lõng 
hoặc xa cách
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⋅ các loại thuốc được biết là làm 
tăng nồng độ Clopixol trong
máu của bạn

Clopixol Depot tiêm Liều thông 
thường là 200 đến 400 mg (1 đến 2 
mL) mỗi tuần thứ hai đến thứ tư.

ảnh hưởng tương tự đến bệnh của bạn, mặc dù 

chúng kéo dài trong khoảng thời gian khác nhau.

⋅ các loại thuốc dùng để giảm đau 
hoặc co thắt dạ dày, chống say xe 
và điều trị bệnh Parkinson, chẳng 
hạn như atropine hoặc các loại 
thuốc có liên quan.

Viên clopixol
Thuốc viên clopixol chỉ có tác dụng trong thời 

gian ngắn nên cần phải uống hàng ngày.Bác sĩ của bạn sẽ quyết định liều lượng 
bạn sẽ nhận được. Điều này phụ thuộc 
vào tình trạng của bạn và các yếu tố 
khác, chẳng hạn như cân nặng và phản 
ứng của bạn với thuốc. Nói chung, bác 
sĩ sẽ bắt đầu dùng liều nhỏ hơn, sau 
đó sẽ tăng dần cho đến khi đạt được 
liều Clopixol phù hợp nhất với bạn.

Uống viên Clopixol mỗi ngày một lần 
vào cùng một thời điểm.
Uống chúng vào cùng một thời điểm mỗi 
ngày cũng sẽ giúp bạn nhớ được thời điểm 
uống thuốc.

⋅ thuốc điều trị ung thư

Những loại thuốc này có thể bị ảnh hưởng bởi 

Clopixol hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của thuốc. Bạn có thể cần sử dụng

lượng thuốc của bạn khác nhau hoặc 
dùng các loại thuốc khác nhau. Bác sĩ 
của bạn sẽ khuyên bạn.

Uống viên Clopixol trước hoặc sau khi 
ăn.

Bác sĩ của bạn có thể đã kê một liều 
lượng khác. Thuốc tiêm clopixol

Thuốc Clopixol Acuphase phải tiêm 
2 - 3 ngày một lần, còn tiêm 
Clopixol Depot kéo dài vài tuần 
nên cứ 2 - 4 tuần tiêm một lần.

Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn 
không chắc chắn về liều lượng chính xác 
cho mình. Làm theo hướng dẫn mà họ 
cung cấp cho bạn.

Họ sẽ cho bạn biết chính xác bạn sẽ được 
cho bao nhiêu.

Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thêm 
thông tin về các loại thuốc cần thận 
trọng hoặc tránh khi sử dụng Clopixol. Bác sĩ của bạn sẽ khuyên bạn.

Bệnh nhân cao tuổi

Có thể cần giảm liều Clopixol ở 
bệnh nhân cao tuổi.

Sử dụng nó trong bao lâu

Tiếp tục uống thuốc viên và / hoặc 
tiêm thuốc trong thời gian bao lâu 
thì bác sĩ yêu cầu.
Clopixol giúp kiểm soát tình trạng của bạn, 
nhưng không chữa khỏi nó. Do đó, bạn sẽ 
cần điều trị thường xuyên.

Làm thế nào để sử dụng nó

Làm thế nào để sử dụng nóSử dụng bao nhiêu
Viên clopixolViên clopixol

Liều thông thường là 10 đến 50 mg mỗi 

ngày.

Nuốt toàn bộ viên thuốc với 
một cốc nước đầy.

Nếu bạn quên sử dụng nó

Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn 
không chắc chắn về liều lượng chính xác 
cho mình.

Họ sẽ cho bạn biết chính xác bao nhiêu 
để lấy.

Để mở chai chống trẻ em này, 
vui lòng giữ, vặn và xoay chai 
theo sơ đồ bên dưới.

Viên clopixol
Nếu gần đến lúc dùng liều tiếp 
theo, hãy bỏ qua liều bạn đã quên 
và dùng liều tiếp theo khi bạn 
muốn.

Làm theo hướng dẫn mà họ cung cấp cho 

bạn.

Nếu bạn dùng sai liều, Clopixol có thể 
không có tác dụng và tình trạng của 
bạn không thể cải thiện.

Không dùng liều gấp đôi để bù 
cho liều bạn đã quên.

Nếu vẫn còn một khoảng thời gian 
dài trước khi dùng liều tiếp theo, hãy 
uống ngay khi nhớ ra, và sau đó quay 
lại dùng như bình thường.Clopixol Acuphase tiêm Liều thông 

thường là 50 đến 150 mg (1 đến 3 
mL) mỗi 2 đến 3 ngày hoặc theo 
hướng dẫn của bác sĩ.

Thuốc tiêm clopixol
Clopixol được tiêm vào cơ lớn, nơi nó 
được giải phóng chậm theo thời 
gian. Việc tiêm chỉ nên được thực 
hiện bởi bác sĩ, y tá hoặc những 
người được đào tạo khác.

Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy 

hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
Thời gian điều trị không được 
quá 2 tuần.

Liều tối đa không được quá 400 
mg và tổng số lần tiêm không 
quá 4 mũi cho mỗi đợt điều trị.

Khi nào sử dụng nó

Bạn có thể được cung cấp viên nén hoặc 

thuốc tiêm Clopixol mà cả hai đều có
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Nếu bạn khó nhớ khi nào 
uống thuốc, hãy hỏi dược sĩ 
để được gợi ý.

Nếu bạn sắp bắt đầu sử dụng bất kỳ 
loại thuốc mới nào, hãy nhắc bác sĩ 
và dược sĩ của bạn rằng bạn đang sử 
dụng Clopixol.

Nếu da của bạn có vẻ bỏng rát, hãy nói với 
bác sĩ của bạn.

Clopixol có thể khiến da của bạn nhạy cảm với 

ánh sáng mặt trời hơn nhiều so với bình 

thường. Điều này có thể gây phát ban da, 

ngứa, mẩn đỏ hoặc cháy nắng nghiêm trọng.

Thuốc tiêm clopixol

Nếu bạn quên giữ cuộc hẹn, hãy 
liên hệ với bác sĩ của bạn ngay khi 
bạn nhớ ra, để bạn có thể đặt lịch 
hẹn khác.

Cho bất kỳ bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ 
nào khác điều trị với bạn rằng bạn 
đang sử dụng thuốc này.

Nếu bạn có thai trong khi sử dụng 
Clopixol, hãy cho bác sĩ của bạn 
ngay lập tức.

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của 
bạn để có thể kiểm tra tiến trình của 
bạn.
Bác sĩ của bạn có thể làm một số xét 
nghiệm máu và gan theo thời gian,
đặc biệt là trong những tháng đầu điều trị, 
để đảm bảo thuốc có tác dụng và ngăn 
ngừa các tác dụng phụ không mong muốn.

Quá liều

Gọi ngay cho bác sĩ của 
bạn hoặc các Poisons
Trung tâm Thông tin (Tel: 0800 764 
766 đối với New Zealand), hoặc 
đến Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh 
viện gần bạn nhất, nếu
⋅ bạn nghĩ rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác 

có thể đã uống quá nhiều viên 

Clopixol. Làm điều này ngay cả khi 

không có dấu hiệu của

khó chịu hoặc ngộ độc.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 
bạn nhận thấy bất kỳ chuyển động giống 
như giun nào của lưỡi, hoặc các chuyển 
động mất kiểm soát khác của lưỡi, miệng, 
má hoặc hàm có thể tiến triển đến cánh 
tay và chân.

Đây là các triệu chứng của một tình trạng được 

gọi là rối loạn vận động chậm phát triển, có thể 

phát triển ở những người dùng các loại thuốc 

tương tự, bao gồm cả Clopixol.

Những điều bạn không được làm

Không đưa thuốc của bạn cho bất kỳ ai 
khác, ngay cả khi họ có cùng tình trạng 
với bạn.

⋅ bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ 
nào sau khi dùng Clopixol
thuốc tiêm.

Tình trạng này dễ xảy ra hơn khi điều trị 
lâu dài bằng Clopixol, đặc biệt ở phụ nữ 
cao tuổi. Trong một số trường hợp rất 
hiếm, điều này có thể là vĩnh viễn. Tuy 
nhiên, nếu được phát hiện sớm, các triệu 
chứng này thường có thể hồi phục.

Không sử dụng Clopixol để điều trị bất kỳ 
khiếu nại nào khác trừ khi bác sĩ yêu 
cầu.

Bạn có thể cần chăm sóc y tế 
khẩn cấp. Không dùng bất kỳ loại thuốc nào 

gây buồn ngủ khi bạn đang sử dụng 
Clopixol, trừ khi được bác sĩ khuyến 
cáo.

Vì tiêm Clopixol cho bạn 
dưới sự giám sát của bác sĩ, 
nên rất ít khả năng bạn sẽ 
nhận được quá nhiều.

Cũng cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy 
bất kỳ cơn đau miệng, lợi, cổ họng hoặc 
các triệu chứng giống như cúm khác.

Không ngừng sử dụng Clopixol hoặc 
giảm liều lượng mà không kiểm tra với 
bác sĩ của bạn.Các triệu chứng của quá liều có thể 

bao gồm buồn ngủ, hôn mê, chuột 
rút, co giật, huyết áp thấp và cơ thể 
quá cao hoặc thấp
nhiệt độ. Các cử động không thể kiểm 
soát có thể phát triển và có thể bị ngã 
do huyết áp rất thấp. Những thay đổi 
về nhịp hoặc tốc độ của nhịp tim đã 
được thấy trong quá liều Clopixol khi 
các loại thuốc được biết là ảnh hưởng 
đến tim cũng đã được sử dụng.

Nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia 
sức khỏe tâm thần của bạn nếu bạn 
đang nghĩ hoặc nói về cái chết, tự tử, 
tự làm hại hoặc làm hại người khác.

Đừng bỏ lỡ bất kỳ mũi tiêm nào, ngay cả khi bạn 

cảm thấy tốt hơn.

Clopixol giúp kiểm soát tình trạng của bạn, 

nhưng không chữa khỏi nó. Do đó, bạn sẽ cần 

phải tiêm thuốc thường xuyên.
Đây có thể là những dấu hiệu thay đổi hoặc trở 

nên tồi tệ hơn trong bệnh tâm thần của bạn. Không ngừng sử dụng Clopixol đột 
ngột. Nếu ngừng sử dụng Clopixol đột 
ngột, bạn có thể gặp các triệu chứng như 
buồn nôn, nôn, chán ăn, tiêu chảy, chảy 
nước mũi, đổ mồ hôi, đau nhức cơ bắp, 
kim châm, khó ngủ, bồn chồn, lo lắng 
hoặc kích động.

Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật, hãy nói với bác sĩ 

phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê rằng bạn đang sử 

dụng thuốc này. Clopixol có thể ảnh hưởng đến 

các loại thuốc khác được sử dụng trong quá trình 

phẫu thuật.

Nếu bạn chuẩn bị làm bất kỳ xét nghiệm 
máu nào, hãy cho bác sĩ biết rằng bạn 
đang sử dụng thuốc này.

Nó có thể ảnh hưởng đến kết quả của một số 

bài kiểm tra.

Trong khi bạn đang sử dụng nó Bác sĩ của bạn có thể muốn giảm dần 
số lượng bạn đang sử dụng trước khi 
ngừng hoàn toàn.Những điều bạn phải làm

Bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt là trong 
khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 
chiều.

Những điều cần cẩn thận

Nếu bạn ở ngoài trời, hãy mặc quần áo 
bảo vệ và sử dụng kem chống nắng 30+.
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Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy 

móc cho đến khi bạn biết Clopixol ảnh 

hưởng đến bạn như thế nào.

Nó có thể gây buồn ngủ, mệt mỏi, buồn 

ngủ hoặc mờ mắt ở một số người. Nếu bạn 

có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, 

không được lái xe, vận hành máy móc hoặc 

làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy 

hiểm.

⋅ đau đầu
⋅ nghẹt mũi
⋅ khô miệng

⋅ táo bón hoặc tiêu chảy

⋅ chảy máu hoặc bầm tím dễ dàng hơn 

bình thường, chảy máu cam

⋅ vàng da và / hoặc mắt, còn 
được gọi là vàng da

⋅ tăng tiết nước bọt hoặc tăng tiết 
mồ hôi

⋅ đau bụng dữ dội kèm theo chướng 
bụng, đau quặn ruột và nôn mửa.

⋅ buồn nôn, nôn, khó tiêu
⋅ thay đổi cân nặng và sự thèm ăn

⋅ thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn

⋅ suy giảm chức năng tình dục

⋅ sưng bàn tay, mắt cá chân hoặc bàn chân

⋅ phát ban da, ngứa.

⋅ Cục máu đông trong tĩnh mạch đặc biệt là 

ở chân (các triệu chứng bao gồm

swelling, pain and redness in the 
leg), which may travel through 
blood vessels to the lungs causing 
chest pain and difficulty in
breathing. If you notice any of 
these symptoms seek medical 
advice immediately.

Be careful when drinking alcohol 
while you are using this medicine. If 
you drink alcohol, drowsiness or 
sleepiness may be worse.

If you feel light-headed, dizzy or 
faint when getting out of bed or 
standing up, get up slowly. Standing 
up slowly will help your body get used 
to the change in position and blood 
pressure. If this problem continues or 
gets worse, talk to your doctor.

⋅ abnormal sensations, such as 
burning or prickling

⋅ changes in attention and memory

⋅ dizziness or spinning sensation

⋅ painful or weak muscles

⋅ pain at the injection site

⋅ feeling generally unwell

⋅ Ở những người cao tuổi mắc chứng sa 
sút trí tuệ, số ca tử vong đã được báo 
cáo gia tăng một chút vì
bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần so 

với những bệnh nhân không dùng thuốc 

chống loạn thần.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

⋅ bắt đầu đột ngột các cử động 
bất thường, bao gồm run và 
run bàn tay và ngón tay, 
chuyển động vặn vẹo của cơ 
thể hoặc bước đi tráo trở và 
cứng tay và chân

Đây có thể là những tác dụng phụ nghiêm 

trọng của Clopixol. Bạn có thể cần chăm sóc 

y tế khẩn cấp.Phản ứng phụ
Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc 
đến Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện gần 
nhất, nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào 
sau đây:
⋅ phản ứng dị ứng nghiêm trọng (các 

triệu chứng của phản ứng dị ứng có 
thể bao gồm sưng mặt, môi, miệng 
hoặc cổ họng có thể gây khó nuốt 
hoặc khó thở hoặc phát ban)

Tất cả các loại thuốc có thể có một số tác 

dụng phụ không mong muốn. Đôi khi họ 

rất nghiêm túc, nhưng hầu hết thời gian thì 

không. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những 

rủi ro của việc sử dụng thuốc này so với 

những lợi ích mà họ mong đợi nó sẽ mang 

lại cho bạn.

⋅ các chuyển động giống như sâu của 
lưỡi hoặc các chuyển động không 
kiểm soát khác của miệng, lưỡi, má 
hoặc hàm, có thể tiến triển đến cánh 
tay và chân

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn càng 

sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy không khỏe 

khi đang sử dụng Clopixol. Nó giúp ích cho 

hầu hết những người bị bệnh tâm thần, nhưng 

nó có thể có tác dụng phụ không mong muốn 

ở một số ít người.

⋅ không có khả năng giữ yên

⋅ tăng, chậm lại hoặc chuyển 
động cơ bất thường

⋅ tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột, 
cứng cơ bất thường và thay đổi ý 
thức, đặc biệt là kết hợp với nhịp 
tim nhanh và đổ mồ hôi. Điều này 
có thể là do một tình trạng rất 
hiếm gặp được gọi là

hội chứng ác tính an thần kinh, đã 
được báo cáo với các loại thuốc 
chống loạn thần khác nhau.

⋅ cảm thấy chóng mặt khi đứng lên

⋅ nhịp tim không đều và thay 
đổi nhịp tim và huyết ápNếu bạn trên 65 tuổi, bạn có 

thể tăng nguy cơ mắc các tác 
dụng phụ.

⋅ ngất xỉu

⋅ mờ mắt hoặc khó tập 
trung

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất 

kỳ điều nào sau đây và họ làm bạn lo lắng:

⋅ buồn ngủ, buồn ngủ

⋅ khó đi tiểu
⋅ tăng đi tiểu hoặc rối loạn 

tiết niệu khác
Đây là những tác dụng phụ rất nghiêm 
trọng. Bạn có thể cần khẩn cấp điều trị hoặc 
thời kỳ nằm viện.⋅ không ngủ được

⋅ những giấc mơ bất thường

⋅ đau đầu
⋅ sự mệt mỏi

⋅ tâm trạng chán nản

⋅ lo lắng
⋅ lo lắng, kích động

⋅ áp lực trong mắt cao
⋅ tiết sữa mẹ bất thường
⋅ nở ngực ở nam giới
⋅ thở khó hoặc đau

Những tác dụng phụ này thường hiếm.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ 

điều gì khác khiến bạn cảm thấy không khỏe.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở trên có 

thể xảy ra ở một số người.

⋅ nhiễm trùng thường xuyên như sốt, ớn 

lạnh nghiêm trọng, đau họng hoặc

Loét miệng
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Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng 

phụ có thể xảy ra này.

Bạn không có thể gặp bất kỳ của 
họ.

dược sĩ phải làm gì với bất kỳ thứ 
gì còn sót lại. Thành phần không hoạt động (viên nén):

⋅ dầu thầu dầu hydro hóa

⋅ cellulose vi tinh thể
⋅ glycerol
⋅ hypromellose

⋅ ôxít sắt màu đỏ

⋅ Lactose monohydrate

⋅ macrogol 6000

⋅ Chất Magiê Stearate

⋅ copovidone

⋅ bột khoai tây

⋅ bột talc tinh khiết

⋅ titan đioxit.

Trả lại bất kỳ loại thuốc không sử dụng nào 

cho dược sĩ của bạn.

Mô tả Sản phẩm
Sau khi sử dụng nó

Nó trông như thế nào

Kho Clopixol có dạng viên nén và ở 
hai dạng tiêm:Giữ Clopixol trong gói cho đến 

khi sử dụng.
Nếu bạn lấy viên nén hoặc ống thuốc ra 
khỏi gói, chúng có thể không giữ được 
tốt.

⋅ Clopixol viên nén bao phim 10 mg - 
màu nâu đỏ nhạt, viên nén hình 
tròn hai mặt lồi

⋅ Dung dịch tiêm Clopixol 
Acuphase 50 mg / mL - dầu 
trong, hơi vàng

Viên nén clopixol không chứa gluten, sucrose, 

tartrazine hoặc bất kỳ thuốc nhuộm azo nào khác.Giữ Clopixol tránh ánh sáng 
mặt trời.

⋅ Dung dịch tiêm Clopixol 
Depot 200 mg / mL - dầu 
trong, hơi vàng.

Để thuốc nơi khô mát, nhiệt 
độ dưới 25°C. Thành phần không hoạt động (thuốc tiêm):

⋅ dầu dừa phân đoạn.
Thuốc viên có sẵn trong chai 100 
viên và thuốc tiêm có trong hộp 5 
ống.

Không cất nó hoặc bất kỳ loại thuốc nào 
khác trong phòng tắm, gần bồn rửa 
hoặc trên bệ cửa sổ.

Nhà sản xuất / Nhà tài trợ

Clopixol được sản xuất bởi H. Lundbeck A / S, 

Đan Mạch.
Đừng để nó trong xe. Nhiệt và ẩm 
ướt có thể phá hủy một số loại 
thuốc.

Thành phần

(Các) thành phần hoạt tính: Được phân phối tại New Zealand bởi: 

Bán lẻ dược phẩm t / a Hậu cần chăm sóc 

sức khỏe

58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Để nó ở nơi trẻ em không thể 
với tới.
Tủ có khóa cách mặt đất ít nhất 
một mét rưỡi là nơi tốt để cất 
giữ thuốc.

⋅ Clopixol viên nén 10 mg - 10 mg 

zuclopenthixol (dưới dạng

hydrochloride) mỗi viên
⋅ Thuốc tiêm Clopixol Acuphase 50 

mg / mL - 50 mg zuclopenthixol 
axetat trên 1 mL hoặc 100 mg 
zuclopenthixol axetat trên 2 mL

ĐT: 0800 540 555

Thải bỏ Tờ rơi này được soạn vào ngày 18 tháng 6 năm 

2020.⋅ Clopixol Depot tiêm 200 
mg / mL - 200 mg
zuclopenthixol decanoat trên 1 
mL.

Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngừng sử 
dụng thuốc này hoặc đã hết hạn 
sử dụng, hãy hỏi “Clopixol” là nhãn hiệu đã đăng 

ký của H. Lundbeck A / S.
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