
Клопиксол- (clo-PIK-sol)
Клопиксол-Таблетки 10 mg
Клопиксол-Acuphase инжекция 50 mg/mL 
Clopixol-Депо инжекция 200 mg/mL
Зуклопентиксол хидрохлорид(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-езда)
Зуклопентиксол ацетат(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
Зуклопентиксол деканоат(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
Информация за потребителската медицина (CMI)

Какво има в тази листовка Инжекцията Clopixol Acuphase се използва за 

първоначално лечение на остри епизоди на 

психични разстройства. Използва се също за 

лечение на мания (психично състояние, 

характеризиращо се с епизоди на 

свръхактивност, възбуда или раздразнителност) 

и се използва в случай на влошаване на 

хронични психични състояния.

съставки, изброени в края на тази 
листовка.

Симптомите на алергична реакция могат 

да включват задух, хрипове или затруднено 

дишане, подуване на лицето, устните, 

езика или други части на тялото, или 

обрив, сърбеж или копривна треска по 

кожата.

Тази листовка съдържа отговори на 

някои често срещани въпроси относно 

Clopixol.

Той не съдържа цялата информация, 
която е известна за Clopixol. Това не 
заема мястото на разговор с Вашия 
лекар или
фармацевт.

Инжекцията Clopixol Depot обикновено се използва за 

предотвратяване на по-нататъшни епизоди на Вашето 

заболяване.

Не използвайте Clopixol, ако имате:

⋅ колапс поради много ниско кръвно 

налягане
Всички лекарства имат рискове и 
ползи. Вашият лекар е преценил риска 
от употребата на това лекарство 
спрямо ползите, които той/тя очаква 
да има за Вас.

Клопиксол принадлежи към група 

лекарства, наречени тиоксантенови 

невролептици. Помага за коригиране на 

химически дисбаланс в мозъка, който 

може да причини психично заболяване.

⋅ намалено съзнание поради каквато и да 

е причина

⋅ мозъчно увреждане

⋅ заболявания на кръвта с анормален или 

намален брой червени или бели кръвни 

клетки или тромбоцити
Ако имате някакви притеснения относно 

употребата на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар обаче може да го 
предпише за друга цел. ⋅ феохромоцитом, рядък тумор на 

надбъбречната жлеза, който се намира 

близо до бъбрека.Съхранявайте тази листовка с 

лекарството.

Може да се наложи да го прочетете отново.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако 

имате въпроси относно това защо 

Ви е предписан. Не давайте Clopixol на никого, който в момента 

има алкохолно отравяне или отравяне с 

лекарства, използвани за успокояване или за 

подпомагане на заспиването, или лекарства, 

използвани за лечение на епилепсия или 

силна болка.

Това лекарство се предлага само с 
лекарско предписание.

Клопиксол не предизвиква пристрастяване.

Какво представлява Clopixol

използвани за Не давайте Clopixol на хора, които са в 
безсъзнание или в кома.

Таблетките Clopixol се използват за 

остро и продължително лечение на 

шизофрения и други психични 

заболявания с нарушения в 

мисленето, емоционалните реакции и 

поведението.

Преди да го използвате Не го използвайте след срока на годност, 

отпечатан върху опаковката.

Ако го използвате след изтичане на срока на 

годност, той също може да не работи добре. 

Срокът на годност се отнася до последния ден от 

месеца.

Когато не трябва да го използвате

Не използвайте Clopixol, ако сте 
алергични към него, към други 
подобни лекарства (като тиоксантени 
или фенотиазини) или към някое от

Използва се и за лечение на маниакална фаза 

на маниакално депресивно заболяване. 

Маниакалната фаза е настроение на

възбуда, свръхактивност и 

невъзпрепятствано поведение.

Не го използвайте, ако опаковката е скъсана 

или има следи от подправяне.
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Преди да започнете да го използвате ⋅ глаукома, състояние, при което 
обикновено има натрупване на 
налягане в окото

Ако не сте казали на Вашия лекар за някое 

от изброените по-горе, кажете му, преди да 

използвате Клопиксол.Кажете на Вашия лекар, ако:

1. имате алергии към всякакви 

други вещества като храни, 

консерванти или оцветители.

⋅ проблеми със сърцето и 

кръвоносните съдове Приемане на други лекарства
⋅ проблеми с бъбреците

⋅ проблеми с черния дроб
2. сте бременна или възнамерявате 

да забременеете.
Уведомете Вашия лекар, ако приемате 
други лекарства, включително такива, 
които купувате без рецепта от Вашата 
аптека, супермаркет или магазин за 
здравословни храни.

⋅ ниски нива на калий и/
или магнезий в кръвта

Клопиксол може да повлияе на 

фертилитета Ви. Ако възнамерявате да 

създадете семейство, попитайте Вашия 

лекар за съвет. ⋅ органичен мозъчен синдром Някои лекарства и Клопиксол 
могат да си взаимодействат. Те 
включват:Подобно на повечето лекарства 

от този вид, Clopixol не е

препоръчва се за употреба по време на 

бременност, освен ако не е категорична 

необходимост. Генералът

състоянието на вашето бебе може да бъде 

засегнато от употребата на това

лекарство.

⋅ паркинсонизъм, заболяване на 

мозъка, засягащо движението

⋅ рискови фактори за инсулт ⋅ трициклични антидепресанти и литий, 

лекарства, използвани за лечение на 

депресия или промени в настроението

⋅ тардивна дискинезия, реакция 
към някои лекарства с
подобни на червеи движения на 

езика или други неконтролирани 

движения на устата, езика, бузите 

или челюстта, които могат да 

преминат към ръцете и краката.

⋅ лекарства, използвани за лечение на силна болка

⋅ лекарства, използвани за успокояване 

или за подпомагане на сън

Следните симптоми могат да се 

появят при новородени бебета на 

майки, които са употребявали

Клопиксол през последните три месеца 

от бременността им: треперене, 

мускулна скованост и/или

слабост, сънливост, възбуда, 
проблеми с дишането и
трудност при хранене. Ако вашето 

бебе развие някой от тези 

симптоми, трябва да се свържете с 

Вашия лекар.

⋅ лекарства, използвани за лечение на 

високо кръвно налягане (хипертония), 

като гуанетидин

⋅ лечение на рак ⋅ леводопа, лекарство, използвано за лечение на 

болестта на Паркинсон⋅ ако вие или някой друг във вашето 

семейство имате анамнеза за кръвни 

съсиреци, тъй като лекарства като 

тези са били свързани

образуване на кръвни съсиреци

⋅ лекарства, които стимулират 
тялото, подготвяйки го за 
действие, като адреналин

⋅ метоклопрамид, лекарство, използвано за 

облекчаване на гадене и повръщане⋅ сънна апнея (нарушение на 
съня, при което дишате
прекъснато по време на сън).

⋅ пиперазин, лекарство, използвано за лечение на 

инфекции с червеи

3. кърмите или планирате 
да кърмите.

Също така кажете на Вашия лекар, ако ще 

бъдете в гореща среда или правите много 

енергични упражнения.

Клопиксол може да ви накара да се потите по-

малко, което води до прегряване на тялото ви.

⋅ лекарства, за които е известно, че инхибират 

активността на определени чернодробни ензими

Не се препоръчва да кърмите 
по време на употреба
Клопиксол. Активната му съставка 

преминава в майчиното мляко и 

следователно има вероятност 

вашето бебе да бъде

засегнати.

⋅ лекарства, използвани за лечение на 

промени в ритъма или скоростта на 

сърдечния ритъм, напр. хинидин, 

амиодарон, соталол и дофетилидУведомете Вашия лекар, ако сте изложени на 

пестициди, които съдържат

фосфор.
Рискът да изпитате страничен 
ефект може да се увеличи.

⋅ антипсихотици, клас лекарства, използвани за 

лечение на определени психични и 

емоционални състояния, напр

тиоридазин4. имате или сте имали следните 
медицински състояния: Ако имате непоносимост към лактоза, свържете 

се с Вашия лекар преди да приемете Клопиксол 

таблетки.

Таблетките Clopixol съдържат лактоза.

⋅ някои лекарства, използвани за лечение 

на инфекции, като еритромицин, 

гатифлоксацин и моксифлоксацин

⋅ артериосклероза, заболяване, 

засягащо артериите

⋅ конвулсии, припадъци или гърчове ⋅ лекарства, използвани за облекчаване 

на симптомите на алергия, 

включително терфенадин и астемизол

⋅ намалено кръвоснабдяване 

на мозъка
Не давайте Clopixol на дете или 
юноша.
Няма опит с употребата му при 
деца или юноши под
18 годишен.

⋅ диабет, нарушение на 

метаболизма, при което 

количеството захар в кръвта е 

твърде високо

⋅ цизаприд, използван за лечение на стомашни 

проблеми

⋅ лекарства, които нарушават водния или солевия 

баланс, напр. тиазидни диуретици, наричани също 

течности или отводняващи таблетки⋅ чувство летаргично, безразлично, 

изгубено или отдалечено
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⋅ лекарства, за които е известно, че 

повишават концентрацията на Clopixol в

твоята кръв

Инжекция Clopixol Depot Обичайната 

доза е 200 до 400 mg (1 до 2 mL) всяка 

втора до четвърта седмица.

същите ефекти върху вашето заболяване, 

въпреки че продължават различно време.

⋅ лекарства, използвани за облекчаване на 

стомашни крампи или спазми, за 

предотвратяване на гадене при пътуване и за 

лечение на болестта на Паркинсон, като 

атропин или свързани лекарства.

Клопиксол таблетки

Таблетките Clopixol действат само за кратко 

време, така че трябва да се приемат всеки 

ден.

Вашият лекар ще реши каква доза ще 
получите. Това зависи от вашето 
състояние и други фактори, като 
теглото и реакцията ви към 
лекарството. Като цяло, Вашият лекар 
ще Ви започне с по-малки дози, които 
постепенно ще се увеличават, докато 
се достигне доза, при която Clopixol 
работи най-добре за Вас.

Приемайте Клопиксол таблетки веднъж дневно 

приблизително по едно и също време.

Приемането им по едно и също време всеки ден 

също ще ви помогне да запомните кога да 

приемате таблетките.

⋅ лекарства, използвани за лечение на рак

Тези лекарства могат да бъдат повлияни от Clopixol 

или да повлияят на това колко добре действа. Може 

да се наложи да използвате

различни количества от вашите лекарства 

или приемайте различни лекарства. 

Вашият лекар ще Ви посъветва.

Приемайте Клопиксол таблетки преди или след 

хранене.
Вашият лекар може да е предписал 
различна доза. Инжекции с клопиксол

Инжекцията Clopixol Acuphase трябва да се прилага 

на всеки 2 - 3 дни, докато Clopixol Depot 

инжекцията продължава няколко седмици, така че 

се прилага веднъж на всеки 2 - 4 седмици.

Посъветвайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни в 

правилната доза за Вас. Следвайте 

инструкциите, които ви дават.

Те ще ви кажат колко точно ще 
ви дадат.

Вашият лекар или фармацевт има повече 

информация относно лекарствата, с които трябва да 

внимавате или да избягвате, докато използвате 

Clopixol.

Вашият лекар ще Ви посъветва.

Пациенти в напреднала възраст

Може да се наложи намаляване на дозата на Clopixol 

при пациенти в напреднала възраст.

Колко време да го използвате

Продължете да приемате таблетките и/или да 

си правите инжекции толкова дълго, колкото 

Ви каже Вашият лекар.

Клопиксол помага да се контролира 

състоянието ви, но не го лекува. Следователно 

ще се нуждаете от редовно лечение.

Как се използва

Как се използваКолко да използвате

Клопиксол таблетки
Клопиксол таблетки

Обичайната доза е 10 до 50 mg на 
ден.

Поглъщайте таблетките цели с 
пълна чаша вода.

Ако забравите да го използвате

Посъветвайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни в правилната 

доза за Вас.

Те ще ви кажат колко точно да 
вземете.

За да отворите тази защитена от деца бутилка, моля, 

задръжте, завъртете и завъртете бутилката, както е 

показано на диаграмата по-долу.

Клопиксол таблетки

Ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете дозата, която сте пропуснали, и 

вземете следващата доза, когато Ви е 

предназначено.

Следвайте инструкциите, които ви 

дават.

Ако приемете грешната доза, Клопиксол 

може да не действа толкова добре и 

състоянието Ви да не се подобри.

Не вземайте двойна доза, за да 

компенсирате дозата, която сте пропуснали.

Ако има още много време до 
следващата доза, вземете я веднага 
щом си спомните и след това се 
върнете към приема, както 
обикновено.

Инжекция Clopixol Acuphase 

Обичайната доза е 50 до 150 mg (1 до 3 

mL) на всеки 2 до 3 дни или според 

инструкциите на Вашия лекар.
Инжекции с клопиксол

Клопиксол се прилага като инжекция в голям 

мускул, където бавно се освобождава с 

течение на времето. Инжекцията трябва да 

се прави само от лекар, медицинска сестра 

или друго обучено лице.

Ако не сте сигурни какво да правите, 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Продължителността на лечението не 

трябва да надвишава 2 седмици.

Максималната доза не трябва да 
бъде повече от 400 mg и общият 
брой инжекции не трябва да бъде 
повече от 4 на курс на лечение. Кога да го използвате

Може да Ви бъдат дадени Клопиксол таблетки 

или инжекции, които и двете имат
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Ако имате проблеми да запомните кога 

да приемате лекарството си, попитайте 

Вашия фармацевт за съвети.

Ако Ви предстои да започнете да 

приемате някое ново лекарство, 

напомнете на Вашия лекар и 

фармацевт, че използвате Клопиксол.

Ако изглежда, че кожата ви гори, 

уведомете Вашия лекар.

Клопиксол може да причини кожата ви да бъде много 

по-чувствителна към слънчева светлина, отколкото 

обикновено. Това може да причини кожен обрив, 

сърбеж, зачервяване или тежко слънчево изгаряне.

Инжекции с клопиксол

Ако забравите да си запазите час, 
свържете се с Вашия лекар веднага 
щом се сетите, за да можете да си 
запишете друг час.

Кажете на всички други лекари, 

зъболекари и фармацевти, които Ви 

лекуват, че използвате това лекарство.

Ако забременеете, докато 
използвате Clopixol, незабавно 
уведомете Вашия лекар.

Спазвайте всички назначения на Вашия 

лекар, за да може да се проверява 

напредъкът Ви.

Вашият лекар може да прави кръвни и 

чернодробни изследвания от време на време,

особено през първите месеци на терапията, за 

да се уверите, че лекарството действа и за 

предотвратяване на нежелани странични 

ефекти.

Предозиране

Незабавно се обадете на Вашия 
лекар или на Отровите
Информационен център (Тел.: 0800 764 

766 за Нова Зеландия) или отидете на 

Злополука и Спешна помощ в най-

близката болница, ако

⋅ мислите, че вие   или някой друг 

може да сте приели твърде много 

таблетки Clopixol. Правете това, 

дори ако няма признаци на

дискомфорт или отравяне.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако 

забележите някакви подобни на червеи 

движения на езика или други 

неконтролирани движения на езика, 

устата, бузите или челюстта, които могат 

да преминат към ръцете и краката.

Това са симптоми на състояние, наречено 

тардивна дискинезия, което може да се 

развие при хора, приемащи подобни 

лекарства, включително Clopixol.

Неща, които не трябва да правите

Не давайте лекарството си на никого, 
дори ако той има същото състояние 
като вас.

⋅ имате някакви нежелани реакции 

след прилагане на Clopixol

инжекции.

Това състояние е по-вероятно да се появи 

при продължително лечение с Clopixol, 

особено при жени в напреднала възраст. В 

много редки случаи това може да бъде 

постоянно. Въпреки това, ако се открият 

рано, тези симптоми обикновено са 

обратими.

Не използвайте Клопиксол за лечение на други 

оплаквания, освен ако Вашият лекар не Ви 

каже.
Може да се нуждаете от спешна 

медицинска помощ.
Не приемайте лекарства, които 
причиняват сънливост, докато 
използвате Clopixol, освен ако не е 
препоръчан от Вашия лекар.

Тъй като инжекциите Clopixol Ви се 
прилагат под наблюдението на 
Вашия лекар, е много малко 
вероятно да получите твърде много.

Също така уведомете Вашия лекар, ако 

забележите някаква болка в устата, венците, 

гърлото или други грипоподобни симптоми.

Не спирайте употребата на Clopixol и не 

намалявайте дозата, без да се консултирате 

с Вашия лекар.Симптомите на предозиране могат да 

включват сънливост, кома, крампи, 

конвулсии, ниско кръвно налягане и 

изключително високо или ниско тяло

температура. Могат да се развият 

неконтролируеми движения и може да 

настъпи колапс поради много ниско кръвно 

налягане. Промени в ритъма или скоростта 

на сърдечния ритъм са наблюдавани при 

предозиране на Clopixol, когато също са 

приемани лекарства, за които е известно, че 

засягат сърцето.

Говорете с Вашия лекар или специалист 

по психично здраве, ако мислите или 

говорите за смърт, самоубийство, 

самонараняване или нараняване на други 

хора.

Не пропускайте никакви инжекции, дори ако се 

чувствате по-добре.

Клопиксол помага да се контролира 

състоянието ви, но не го лекува. Следователно 

ще ви трябват редовни инжекции.
Това може да са признаци на промени или 

влошаване на психичното ви заболяване. Не спирайте внезапно употребата на 

Clopixol. Ако Clopixol бъде спрян внезапно, 

може да почувствате симптоми като гадене, 

повръщане, загуба на апетит, диария, хрема, 

изпотяване, болки в мускулите, щипки и 

игли, безсъние, безпокойство, тревожност 

или възбуда.

Ако ви предстои операция, кажете на 

хирурга или анестезиолога, че 

използвате това лекарство. Клопиксол 

може да повлияе на други лекарства, 

използвани по време на операция.

Ако ви предстоят кръвни изследвания, 
уведомете Вашия лекар, че използвате 
това лекарство.

Може да повлияе на резултатите от 

някои тестове.

Докато го използвате Вашият лекар може да поиска постепенно 

да намали количеството, което използвате, 

преди да спре напълно.
Неща, които трябва да направите

Защитете кожата си, когато сте на 
слънце, особено между 10 сутринта и 
15 часа.

Неща, за които трябва да се внимава

Ако сте на открито, носете защитно облекло 

и използвайте слънцезащитен крем над 30.
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Внимавайте да шофирате или да 

работите с машини, докато разберете 

как Клопиксол Ви влияе.

При някои хора може да причини 

сънливост, умора, сънливост или замъглено 

зрение. Ако имате някой от тези симптоми, 

не шофирайте, не работете с машини и не 

правете нещо друго, което може да бъде 

опасно.

⋅ главоболие

⋅ запушване на носа

⋅ суха уста
⋅ запек или диария

⋅ кървене или синини по-лесно от 

нормалното, кървене от носа

⋅ пожълтяване на кожата и/или очите, 

наричано още жълтеница

⋅ повишено слюноотделяне или повишено 

изпотяване

⋅ силна болка в стомаха с подуване на 

корема, стомашни спазми и повръщане.

⋅ гадене, повръщане, диспепсия

⋅ промени в теглото и апетита

⋅ промяна във вашите менструални периоди

⋅ нарушена сексуална функция

⋅ подуване на ръцете, глезените или краката

⋅ кожен обрив, сърбеж.

⋅ Кръвни съсиреци във вените, особено 

в краката (симптомите включват

подуване, болка и зачервяване на крака), които 

могат да преминат през кръвоносните съдове 

към белите дробове, причинявайки болка в 

гърдите и затруднения при

дишане. Ако забележите някой от 

тези симптоми, незабавно потърсете 

медицинска помощ.

Бъдете внимателни, когато пиете 

алкохол, докато използвате това 

лекарство. Ако пиете алкохол, сънливостта 

или сънливостта може да се влошат.

Ако почувствате замаяност, замаяност 

или припадък, когато ставате от леглото 

или се изправяте, ставайте бавно. 

Бавното изправяне ще помогне на тялото 

ви да свикне с промяната в позицията и 

кръвното налягане. Ако този проблем 

продължи или се влоши, говорете с Вашия 

лекар.

⋅ необичайни усещания, като 
парене или боцкане

⋅ промени във вниманието и паметта

⋅ замайване или усещане за въртене

⋅ болезнени или слаби мускули

⋅ болка на мястото на инжектиране

⋅ като цяло неразположение

⋅ При възрастни хора с деменция се 
съобщава за малко увеличение на 
броя на смъртните случаи
пациенти, приемащи антипсихотици, в 

сравнение с тези, които не получават 

антипсихотици.

Уведомете незабавно Вашия лекар, 

ако забележите някое от следните:

⋅ внезапна поява на необичайни 

движения, включително треперене и 

треперене на ръцете и пръстите, 

усукващи движения на тялото или 

бъркане при ходене и скованост на 

ръцете и краката

Това може да са сериозни нежелани реакции на 

Clopixol. Може да се нуждаете от спешна 

медицинска помощ.Странични ефекти

Незабавно уведомете Вашия лекар или 

отидете при злополуки и спешни случаи в 

най-близката болница, ако забележите 

някое от следните:

⋅ сериозна алергична реакция (симптомите на 

алергична реакция могат да включват 

подуване на лицето, устните, устата или 

гърлото, което може да причини затруднено 

преглъщане или дишане, или копривна 

треска)

Всички лекарства могат да имат някои 

нежелани странични ефекти. Понякога 

са сериозни, но през повечето време не 

са. Вашият лекар е преценил рисковете 

от употребата на това лекарство спрямо 

ползите, които той/тя очаква да има за 

Вас.

⋅ подобни на червеи движения на езика 

или други неконтролирани движения 

на устата, езика, бузите или 

челюстите, които могат да преминат 

към ръцете и краката
Уведомете Вашия лекар или фармацевт 

възможно най-скоро, ако не се чувствате 

добре, докато използвате Clopixol. Помага 

на повечето хора с психични заболявания, 

но може да има нежелани странични ефекти 

при няколко души.

⋅ невъзможност да се задържи неподвижно

⋅ увеличени, забавени или необичайни 

мускулни движения

⋅ внезапно повишаване на телесната 

температура, необичайна скованост на 

мускулите и промени в съзнанието, 

особено във връзка с бърз пулс и 

изпотяване. Това може да се дължи на 

много рядко състояние, наречено

невролептичен малигнен синдром, за 

който се съобщава при различни 

антипсихотични лекарства.

⋅ усещане за замаяност при изправяне

⋅ неравномерен сърдечен ритъм и промени в 

сърдечната честота и кръвното наляганеАко сте на възраст над 65 години, може 

да имате повишен шанс да получите 

нежелани реакции.

⋅ припадък

⋅ замъглено зрение или затруднено 

фокусиране
Кажете на Вашия лекар, ако 
забележите някое от следните и те ви 
тревожат:

⋅ сънливост, сънливост

⋅ затруднено отделяне на урина

⋅ повишено уриниране или друго 

нарушение на урината
Това са много сериозни странични ефекти. Може да 

се нуждаете от спешна медицинска помощ или 

хоспитализация.⋅ невъзможност за сън

⋅ необичайни сънища

⋅ главоболие

⋅ умора
⋅ депресивно настроение

⋅ тревожност

⋅ нервност, възбуда

⋅ високо налягане в окото

⋅ необичайно отделяне на кърма

⋅ уголемяване на гърдите при мъжете

⋅ затруднено или болезнено дишане

Тези нежелани реакции обикновено са редки.

Кажете на Вашия лекар, ако забележите 

нещо друго, което Ви кара да се чувствате 

зле.

Други нежелани реакции, които не са изброени по-горе, могат 

да се появят при някои хора.

⋅ чести инфекции като висока температура, 

силни втрисане, възпалено гърло или

язви в устата
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Не се тревожете от този списък с 

възможни странични ефекти.

Може да не изпитате нито един 
от тях.

фармацевт какво да прави с 
останалото. Неактивни съставки (таблетки):

⋅ хидрогенирано рициново масло

⋅ микрокристална целулоза

⋅ глицерол

⋅ хипромелоза

⋅ железен оксид червен

⋅ лактоза монохидрат

⋅ макрогол 6000

⋅ магнезиев стеарат

⋅ коповидон

⋅ картофено нишесте

⋅ пречистен талк

⋅ титанов диоксид.

Върнете неизползваното лекарство на 

Вашия фармацевт.

Описание на продукта
След като го използвате

Как изглежда
Съхранение

Клопиксол се предлага под формата на таблетки 

и в два вида инжекции:
Съхранявайте Клопиксол в опаковката, докато дойде 

време да го използвате.

Ако извадите таблетките или ампулите от 

опаковката, те може да не се съхраняват 

добре.

⋅ Клопиксол 10 mg филмирани таблетки - 

светлочервено кафяви, кръгли двойно 

изпъкнали таблетки

⋅ Клопиксол Акуфаза 50 mg/mL 

инжекционен разтвор - бистро, 

жълтеникаво масло

Таблетките Clopixol не съдържат глутен, 

захароза, тартразин или други азо багрила.Дръжте Clopixol далеч от 

слънчева светлина.

⋅ Клопиксол Депо 200 mg/mL 

инжекционен разтвор - бистро, 

жълтеникаво масло.

Съхранявайте лекарството на хладно и 

сухо място, където температурата 

остава под 25°° С.

Неактивна съставка (инжекции):

⋅ фракционирано кокосово масло.

Таблетките се предлагат в бутилки от 
100 таблетки, а инжекциите са в 
кутии от 5 ампули.

Не съхранявайте него или друго 

лекарство в банята, близо до мивка или 

на перваза на прозореца.
Производител/Спонсор

Clopixol е произведен от H. Lundbeck A/S, 
Дания.

Не го оставяйте в колата. Топлината и 

влагата могат да унищожат някои 

лекарства.

Съставки

Активни съставки): Разпространява се в Нова Зеландия от: 

Аптечна търговия на дребно t/a Здравна 

логистика

58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Окланд 2022 г

Дръжте го там, където децата не могат да го 

достигнат.

Заключен шкаф на поне метър и 
половина над земята е добро място 
за съхранение на лекарства.

⋅ Клопиксол 10 mg таблетки - 10 mg 

зуклопентиксол (как

хидрохлорид) на таблетка

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
инжекция - 50 mg зуклопентиксол 
ацетат на 1 mL или 100 mg 
зуклопентиксол ацетат на 2 mL

Тел.: 0800 540 555

Изхвърляне Тази листовка е изготвена на 18 юни 
2020 г.⋅ Клопиксол Депо 200 mg/mL 

инжекция - 200 mg
зуклопентиксол деканоат на 
1 mL.

Ако Вашият лекар Ви каже да спрете да 

използвате това лекарство или срокът на 

годност е изтекъл, попитайте Вашия “Clopixol” е регистрирана търговска 

марка на H. Lundbeck A/S.
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