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Clopixol-Depotinjectie 200 mg/mL
Zuclopenthixolhydrochloride(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
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Wat staat er in deze bijsluiter? Clopixol Acuphase-injectie wordt gebruikt voor de 

eerste behandeling van acute episodes van 

psychische stoornissen. Het wordt ook gebruikt voor 

de behandeling van manie (een mentale aandoening 

die wordt gekenmerkt door episodes van 

overactiviteit, opgetogenheid of prikkelbaarheid) en 

wordt gebruikt in geval van verergering van 

chronische mentale aandoeningen.

ingrediënten vermeld aan het einde van deze 

bijsluiter.

Symptomen van een allergische reactie kunnen 

zijn: kortademigheid, piepende ademhaling of 

moeite met ademhalen, zwelling van het gezicht, 

de lippen, tong of andere delen van het lichaam, 

of uitslag, jeuk of netelroos op de huid.

Deze bijsluiter bevat antwoorden 
op enkele veelgestelde vragen over 
Clopixol.

Het bevat niet alle informatie die 
bekend is over Clopixol. Het is 
geen vervanging voor praten 
met uw arts of
apotheker.

Clopixol Depot-injectie wordt meestal 

gebruikt om verdere episodes van uw 

ziekte te voorkomen.

Gebruik Clopixol niet als u:
⋅ collaps door zeer lage 

bloeddruk
Alle medicijnen hebben risico's en 
voordelen. Uw arts heeft het risico van 
het gebruik van dit geneesmiddel 
afgewogen tegen de voordelen die hij/zij 
voor u verwacht.

Clopixol behoort tot een groep geneesmiddelen die 

thioxantheen-neuroleptica worden genoemd. Het 

helpt bij het corrigeren van chemische 

onevenwichtigheden in de hersenen, die psychische 

aandoeningen kunnen veroorzaken.

⋅ verminderd bewustzijn door welke oorzaak 

dan ook

⋅ hersenschade

⋅ aandoeningen van het bloed met een 

abnormaal of verminderd aantal rode of witte 

bloedcellen of bloedplaatjes
Als u zich zorgen maakt over het gebruik 

van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw 

arts of apotheker.

Uw arts kan het echter voor een 
ander doel voorschrijven. ⋅ feochromocytoom, een zeldzame tumor 

van de bijnier die zich in de buurt van de 

nier bevindt.Bewaar deze bijsluiter bij het 

geneesmiddel.

Misschien moet je het nog een keer lezen.

Vraag uw arts als u vragen 
heeft over waarom het aan u 
is voorgeschreven. Geef Clopixol niet aan iemand die momenteel een 

alcoholvergiftiging heeft, of een vergiftiging met 

geneesmiddelen die worden gebruikt om u te 

kalmeren of om u te helpen slapen, of 

geneesmiddelen die worden gebruikt om epilepsie 

of hevige pijn te behandelen.

Dit geneesmiddel is alleen op 
doktersrecept verkrijgbaar.

Clopixol is niet verslavend.
Wat is Clopixol?
gebruikt voor Geef Clopixol niet aan iemand die 

bewusteloos is of in coma is.
Clopixol-tabletten worden gebruikt voor 

de acute en langdurige behandeling van 

schizofrenie en andere psychische 

aandoeningen met stoornissen in 

denken, emotionele reacties en gedrag.

Voordat je het gebruikt Gebruik het niet meer na de vervaldatum die op de 

verpakking staat vermeld.

Als u het gebruikt nadat de vervaldatum is 

verstreken, werkt het mogelijk minder goed. De 

vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de 

maand.

Wanneer u het niet mag gebruiken?

Gebruik Clopixol niet als u allergisch bent 

voor dit middel, voor andere soortgelijke 

geneesmiddelen (zoals thioxanthenen of 

fenothiazinen), of voor één van de
Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van de manische 

fase van manisch depressieve aandoeningen. Een manische 

fase is een stemming van

opwinding, overactiviteit en 
ongeremd gedrag.

Gebruik het niet als de verpakking gescheurd is 

of tekenen van geknoei vertoont.
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Voordat u het gaat gebruiken ⋅ glaucoom, een aandoening 
waarbij er gewoonlijk 
drukopbouw in het oog is

Als u uw arts niets van het 
bovenstaande heeft verteld, vertel het 
hem dan voordat u Clopixol gebruikt.Vertel het uw arts als:

1. u allergisch bent voor andere stoffen 

zoals voedingsmiddelen, 

conserveermiddelen of kleurstoffen.

⋅ hart- en 
bloedvatenproblemen Andere medicijnen gebruiken

⋅ nierproblemen
⋅ leverproblemen

2. u bent zwanger of wilt 
zwanger worden.

Vertel het uw arts als u andere 
geneesmiddelen gebruikt, ook 
geneesmiddelen die u zonder recept 
bij uw apotheek, supermarkt of 
natuurvoedingswinkel koopt.

⋅ laag kalium- en/of laag 
magnesiumgehalte in het 
bloed

Clopixol kan uw vruchtbaarheid 

beïnvloeden. Als u van plan bent een 

gezin te stichten, vraag dan uw arts om 

advies. ⋅ organisch hersensyndroom Sommige geneesmiddelen en Clopixol 

kunnen met elkaar interfereren. 

Waaronder:
Zoals de meeste geneesmiddelen van deze 

soort, is Clopixol dat niet

aanbevolen voor gebruik tijdens de 

zwangerschap, tenzij strikt 

noodzakelijk. De algemene

toestand van uw baby kan worden 

beïnvloed door het gebruik hiervan

geneesmiddel.

⋅ parkinsonisme, een hersenziekte 
die de beweging beïnvloedt

⋅ risicofactoren voor een beroerte ⋅ tricyclische antidepressiva en lithium, 

geneesmiddelen tegen depressie of 

stemmingswisselingen
⋅ tardieve dyskinesie, een reactie op 

sommige geneesmiddelen met:

wormachtige bewegingen van de 

tong of andere ongecontroleerde 

bewegingen van de mond, tong, 

wangen of kaak die kunnen 

uitgroeien tot de armen en benen.

⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om hevige pijn te behandelen

⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om u te 

kalmeren of om u te helpen slapen

De volgende symptomen kunnen 

optreden bij pasgeboren baby's van 

moeders die hebben gebruikt:

Clopixol in de laatste drie 
maanden van hun zwangerschap: 
trillen, spierstijfheid en/of
zwakte, slaperigheid, opwinding, 
ademhalingsproblemen en
moeite met voeden. Als uw baby 
een van deze symptomen krijgt, 
moet u contact opnemen met uw 
arts.

⋅ geneesmiddelen voor de behandeling van 

hoge bloeddruk (hypertensie), zoals 

guanethidine
⋅ behandeling voor kanker ⋅ levodopa, een geneesmiddel voor de behandeling 

van de ziekte van Parkinson⋅ als u of iemand anders in uw familie een 

voorgeschiedenis heeft van bloedstolsels, 

aangezien geneesmiddelen zoals deze in 

verband zijn gebracht met:

vorming van bloedstolsels

⋅ geneesmiddelen die het lichaam 

stimuleren, zodat het klaar is voor 

actie, zoals adrenaline

⋅ metoclopramide, een geneesmiddel dat wordt 

gebruikt om misselijkheid en braken te verlichten⋅ slaapapneu (een slaapstoornis 
waarbij uw ademhaling
onderbroken tijdens de slaap).

⋅ piperazine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om 

worminfecties te behandelen

3. u borstvoeding geeft of van plan 

bent borstvoeding te geven.
Vertel het uw arts ook als u zich in een 
warme omgeving bevindt of als u veel 
inspanning doet.
Clopixol kan ervoor zorgen dat u minder zweet, 

waardoor uw lichaam oververhit raakt.

⋅ geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de 

activiteit van bepaalde leverenzymen remmen

Het wordt afgeraden om borstvoeding te 

geven tijdens het gebruik

Clopixol. Het actieve ingrediënt 
gaat over in de moedermelk en 
daarom bestaat de 
mogelijkheid dat uw baby
aangetast.

⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om 

veranderingen in het ritme of de hartslag te 

behandelen, bijv. kinidine, amiodaron, sotalol 

en dofetilideVertel het uw arts als u wordt 
blootgesteld aan pesticiden die:
fosfor.
Het risico dat u een bijwerking 
krijgt, kan groter zijn.

⋅ antipsychotica, een klasse geneesmiddelen die worden 

gebruikt om bepaalde mentale en emotionele 

aandoeningen te behandelen, bijv

thioridazine4. u heeft de volgende medische 

aandoeningen of heeft deze gehad: Als u lactose-intolerant bent, neem dan 

contact op met uw arts voordat u Clopixol 

Mylan inneemt.

Clopixol-tabletten bevatten lactose.

⋅ bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt 

om infecties te behandelen, zoals 

erytromycine, gatifloxacine en moxifloxacine

⋅ arteriosclerose, een ziekte die 

de slagaders aantast

⋅ stuiptrekkingen, toevallen of toevallen ⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om de 

symptomen van allergie te verlichten, 

waaronder terfenadine en astemizol

⋅ verminderde bloedtoevoer naar 

de hersenen
Geef Clopixol niet aan een kind of 
adolescent.
Er is geen ervaring met het gebruik ervan bij 

kinderen of jongeren tot 18 jaar

18 jaar oud.

⋅ diabetes, een 
stofwisselingsziekte waarbij de 
hoeveelheid suiker in het 
bloed te hoog is

⋅ cisapride, gebruikt om maagproblemen te 

behandelen

⋅ geneesmiddelen die de water- of zoutbalans 

verstoren, bijv. thiazidediuretica, ook wel 

vocht- of plaspillen genoemd⋅ zich lusteloos, onverschillig, verloren of 

afstandelijk voelen
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⋅ geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze 

de concentratie van Clopixol in

jouw bloed

Clopixol Depot-injectie De 
gebruikelijke dosering is 200 tot 400 
mg (1 tot 2 ml) elke tweede tot vierde 
week.

dezelfde effecten op uw ziekte hebben, hoewel ze 

een verschillende tijdsduur aanhouden.

⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om 

maagkrampen of spasmen te verlichten, om 

reisziekte te voorkomen en om de ziekte van 

Parkinson te behandelen, zoals atropine of 

verwante geneesmiddelen.

Clopixol-tabletten

Clopixol-tabletten werken slechts voor een korte 

tijd, dus moeten ze elke dag worden ingenomen.Uw arts zal beslissen welke dosis u 
krijgt. Dit hangt af van uw toestand en 
andere factoren, zoals uw gewicht en 
uw reactie op het geneesmiddel. Over 
het algemeen zal uw arts u starten met 
kleinere doses die geleidelijk zullen 
worden verhoogd totdat een dosis is 
bereikt waarbij Clopixol voor u het 
beste werkt.

Neem Clopixol-tabletten eenmaal per dag op 

ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, 

kunt u er ook aan herinneren wanneer u de 

tabletten moet innemen.

⋅ geneesmiddelen die worden gebruikt om kanker te behandelen

Deze geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door 

Clopixol, of kunnen invloed hebben op hoe goed het 

werkt. Mogelijk moet u gebruik maken van

verschillende hoeveelheden van uw 

medicijnen, of neem verschillende 

medicijnen. Uw arts zal u adviseren.

Neem Clopixol-tabletten voor of na het eten 
in.

Uw arts heeft mogelijk een andere dosis 

voorgeschreven. Clopixol-injecties
Clopixol Acuphase-injectie moet elke 2-3 
dagen worden gegeven, terwijl Clopixol 
Depot-injectie enkele weken duurt, dus het 
wordt eenmaal per 2 - 4 weken gegeven.

Vraag uw arts of apotheker als u 
niet zeker weet wat de juiste dosis 
voor u is. Volg de instructies die ze je 
geven.
Zij zullen u precies vertellen 
hoeveel u krijgt.

Uw arts of apotheker heeft meer informatie over 

geneesmiddelen waarmee u voorzichtig moet zijn of die 

u moet vermijden tijdens het gebruik van Clopixol. Uw arts zal u adviseren.

Oudere patiënten
Bij oudere patiënten kan het nodig zijn de 

dosering van Clopixol te verlagen.

Hoe lang te gebruiken?

Ga door met het innemen van uw 
tabletten en/of met uw injecties 
zolang uw arts u dat zegt.
Clopixol helpt uw   aandoening onder controle te 

houden, maar geneest deze niet. Daarom heeft u 

regelmatig een behandeling nodig.

Hoe te gebruiken

Hoe te gebruikenHoeveel te gebruiken?

Clopixol-tabletten
Clopixol-tabletten
De gebruikelijke dosering is 10 tot 50 mg per 

dag.

Slik de tabletten heel door met een 
vol glas water.

Als u het vergeet te gebruiken

Vraag uw arts of apotheker als u 
niet zeker weet wat de juiste dosis 
voor u is.
Zij zullen u precies vertellen hoeveel u moet 

nemen.

Om deze kindveilige fles te openen, 
houd, draai en draai de fles zoals in 
het onderstaande diagram.

Clopixol-tabletten

Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, 

sla dan de gemiste dosis over en neem de 

volgende dosis wanneer het de bedoeling is.

Volg de instructies die ze je 
geven.
Als u de verkeerde dosis neemt, werkt 

Clopixol mogelijk niet zo goed en verbetert 

uw toestand mogelijk niet.

Neem geen dubbele dosis om 
een   vergeten dosis in te halen.

Als er nog een lange tijd te gaan is voor uw 
volgende dosis, neem deze dan in zodra u 
eraan denkt en ga dan verder met het 
innemen zoals u dat normaal zou doen.Clopixol Acuphase-injectie De 

gebruikelijke dosering is 50 tot 150 mg (1 

tot 3 ml) elke 2 tot 3 dagen of volgens de 

instructies van uw arts.
Clopixol-injecties
Clopixol wordt toegediend als een injectie in een 

grote spier waar het in de loop van de tijd langzaam 

wordt afgegeven. De injectie mag alleen worden 

gegeven door een arts, verpleegkundige of ander 

opgeleid persoon.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, 

raadpleeg dan uw arts of apotheker.
De duur van de behandeling mag 
niet langer zijn dan 2 weken.

De maximale dosis mag niet meer 
zijn dan 400 mg en het totale aantal 
injecties mag niet meer zijn dan 4 
per behandelingskuur. Wanneer te gebruiken?

U kunt Clopixol-tabletten of 
-injecties krijgen die beide de
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Als u moeite heeft om te onthouden 

wanneer u uw geneesmiddel moet 

innemen, vraag dan uw apotheker om tips.

Als u op het punt staat te beginnen 
met een nieuw geneesmiddel, 
herinner uw arts en apotheker dan 
dat u Clopixol gebruikt.

Vertel het uw arts als uw huid 
lijkt te branden.
Clopixol kan ervoor zorgen dat uw huid veel 
gevoeliger is voor zonlicht dan normaal. Dit 
kan huiduitslag, jeuk, roodheid of ernstige 
zonnebrand veroorzaken.

Clopixol-injecties
Bent u een afspraak vergeten, neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op 
met uw arts, zodat u een nieuwe 
afspraak kunt maken.

Vertel andere artsen, tandartsen en 
apothekers die u behandelen dat u 
dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger wordt terwijl u Clopixol 
gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk 
aan uw arts.

Houd alle afspraken van uw arts bij 
zodat uw voortgang kan worden 
gecontroleerd.
Uw arts kan van tijd tot tijd wat 
bloed- en levertesten doen,
vooral tijdens de eerste maanden van de 

behandeling, om er zeker van te zijn dat het 

geneesmiddel werkt en om ongewenste 

bijwerkingen te voorkomen.

Overdosis

Bel onmiddellijk uw arts, 
of de Poisons
Informatiecentrum (tel: 0800 764 766 
voor Nieuw-Zeeland), of ga naar 
Accident and Emergency in het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis, als

⋅ u denkt dat u of iemand anders 

mogelijk te veel Clopixol-tabletten 

heeft ingenomen. Doe dit ook als er 

geen tekenen zijn van

ongemak of vergiftiging.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u 
wormachtige bewegingen van de tong 
opmerkt, of andere ongecontroleerde 
bewegingen van de tong, mond, wangen 
of kaak die zich naar de armen en benen 
kunnen ontwikkelen.

Dit zijn symptomen van een aandoening die tardieve 

dyskinesie wordt genoemd en die kan optreden bij 

mensen die soortgelijke geneesmiddelen gebruiken, 

waaronder Clopixol.

Dingen die je niet moet doen

Geef uw geneesmiddel niet aan iemand 
anders, ook niet als zij dezelfde aandoening 
hebben als u.

⋅ u last krijgt van bijwerkingen nadat u 

Clopixol . heeft gekregen

injecties.

Deze aandoening komt vaker voor bij 
langdurige behandeling met Clopixol, 
vooral bij oudere vrouwen. In zeer 
zeldzame gevallen kan dit permanent 
zijn. Als deze symptomen echter vroeg 
worden ontdekt, zijn ze meestal 
omkeerbaar.

Gebruik Clopixol niet om andere 
klachten te behandelen, tenzij uw arts 
u dat zegt.

Het kan zijn dat u dringend medische hulp 

nodig heeft. Gebruik geen geneesmiddelen die 
slaperigheid veroorzaken tijdens het 
gebruik van Clopixol, tenzij aanbevolen 
door uw arts.

Aangezien Clopixol-injecties aan u 
worden gegeven onder toezicht van 
uw arts, is het zeer onwaarschijnlijk 
dat u te veel krijgt.

Vertel het uw arts ook als u pijn in de 
mond, het tandvlees, de keel of andere 
griepachtige symptomen opmerkt.

Stop niet met het gebruik van Clopixol of 
verlaag de dosering niet zonder uw arts te 
raadplegen.Symptomen van een overdosis kunnen 

zijn: slaperigheid, coma, krampen, 
convulsies, lage bloeddruk en extreem 
hoge of lage
temperatuur. Er kunnen zich oncontroleerbare 

bewegingen ontwikkelen en collaps als gevolg van 

een zeer lage bloeddruk kan optreden. 

Veranderingen in het ritme of de snelheid van de 

hartslag zijn waargenomen bij een overdosis 

Clopixol wanneer ook geneesmiddelen zijn gebruikt 

waarvan bekend is dat ze het hart beïnvloeden.

Praat met uw arts of 
psychiater als u denkt of praat 
over dood, zelfmoord, 
zelfbeschadiging of schade 
aan anderen.

Sla geen injecties over, ook niet als u 
zich beter voelt.
Clopixol helpt uw   aandoening onder controle te 

houden, maar geneest deze niet. Daarom heeft u 

regelmatig injecties nodig.
Dit kunnen tekenen zijn van veranderingen of 

verergering van uw psychische aandoening. Stop niet plotseling met het gebruik 
van Clopixol. Als Clopixol plotseling 
wordt gestopt, kunt u symptomen krijgen 
zoals misselijkheid, braken, verlies van 
eetlust, diarree, loopneus, zweten, 
pijnlijke spieren, slapeloosheid, 
rusteloosheid, angst of opwinding.

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan 

aan de chirurg of anesthesist dat u dit 

geneesmiddel gebruikt. Clopixol kan invloed 

hebben op andere geneesmiddelen die tijdens de 

operatie worden gebruikt.

Als u bloedonderzoek moet 
ondergaan, vertel uw arts dan dat u 
dit geneesmiddel gebruikt.
Het kan de resultaten van sommige tests 

beïnvloeden.

Terwijl je het gebruikt Het kan zijn dat uw arts de hoeveelheid 
die u gebruikt geleidelijk wil 
verminderen voordat u volledig stopt.Dingen die je moet doen

Bescherm je huid als je in de zon 
bent, vooral tussen 10.00 en 15.00 
uur.

Dingen om op te letten

Als je buiten bent, draag dan beschermende 

kleding en gebruik een 30+ zonnebrandcrème.
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Wees voorzichtig met autorijden of het 

bedienen van machines totdat u weet welke 

invloed Clopixol op u heeft.

Het kan bij sommige mensen slaperigheid, 

vermoeidheid, slaperigheid of wazig zien 

veroorzaken. Als u een van deze 

symptomen heeft, mag u niet autorijden, 

machines bedienen of iets anders doen dat 

gevaarlijk kan zijn.

⋅ hoofdpijn
⋅ verstopte neus
⋅ droge mond

⋅ constipatie of diarree

⋅ sneller bloeden of blauwe plekken krijgen 

dan normaal, neusbloedingen

⋅ geel worden van de huid en/of ogen, ook 

wel geelzucht genoemd

⋅ verhoogde speekselvloed of 

toegenomen zweten

⋅ ernstige pijn in de maag met een opgeblazen 

gevoel, darmkrampen en braken.

⋅ misselijkheid, braken, dyspepsie

⋅ veranderingen in gewicht en eetlust

⋅ verandering in uw menstruatie
⋅ verminderde seksuele functie

⋅ zwelling van handen, enkels of voeten

⋅ huiduitslag, jeuk.

⋅ Bloedstolsels in de aderen, vooral in de 

benen (symptomen zijn onder meer:

zwelling, pijn en roodheid in het been), 
die via de bloedvaten naar de longen 
kan gaan, wat pijn op de borst en 
moeilijkheden bij het
ademen. Als u een van deze 
symptomen opmerkt, zoek dan 
onmiddellijk medisch advies.

Wees voorzichtig met het drinken van 

alcohol terwijl u dit geneesmiddel 

gebruikt. Als u alcohol drinkt, kan 

slaperigheid of slaperigheid erger zijn.

Als u zich licht in het hoofd, duizelig of 

flauw voelt bij het opstaan   of opstaan, 

sta dan langzaam op. Langzaam opstaan   

zal uw lichaam helpen wennen aan de 

verandering in houding en bloeddruk. Als 

dit probleem aanhoudt of erger wordt, 

neem dan contact op met uw arts.

⋅ abnormale gewaarwordingen, zoals een 

branderig of prikkelend gevoel

⋅ veranderingen in aandacht en geheugen

⋅ duizeligheid of draaierig gevoel

⋅ pijnlijke of zwakke spieren

⋅ pijn op de injectieplaats

⋅ algemeen onwel voelen

⋅ Bij ouderen met dementie is een 
kleine toename van het aantal 
sterfgevallen gemeld voor:
patiënten die antipsychotica gebruiken in 

vergelijking met patiënten die geen 

antipsychotica krijgen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u 
een van de volgende dingen opmerkt:

⋅ plotseling optreden van ongewone 

bewegingen, waaronder trillen en 

trillen van de handen en vingers, 

draaiende bewegingen van het lichaam 

of schuifelend lopen en stijfheid van de 

armen en benen

Dit kunnen ernstige bijwerkingen van Clopixol 

zijn. Het kan zijn dat u dringend medische hulp 

nodig heeft.Bijwerkingen
Vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar 

de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis als u een van de volgende 

symptomen opmerkt:

⋅ ernstige allergische reactie (symptomen 

van een allergische reactie kunnen zijn: 

zwelling van het gezicht, de lippen, de 

mond of de keel, wat slik- of 

ademhalingsmoeilijkheden kan 

veroorzaken, of netelroos)

Alle geneesmiddelen kunnen enkele 
ongewenste bijwerkingen hebben. 
Soms zijn ze serieus, maar meestal 
niet. Uw arts heeft de risico's van het 
gebruik van dit geneesmiddel 
afgewogen tegen de voordelen die hij/
zij verwacht voor u.

⋅ wormachtige bewegingen van de tong of 

andere ongecontroleerde bewegingen 

van de mond, tong, wangen of kaken, 

die kunnen uitgroeien tot de armen en 

benen
Vertel het uw arts of apotheker zo snel 

mogelijk als u zich niet lekker voelt tijdens 

het gebruik van Clopixol. Het helpt de meeste 

mensen met een psychische aandoening, maar 

het kan bij een paar mensen ongewenste 

bijwerkingen hebben.

⋅ onvermogen om stil te blijven

⋅ verhoogde, vertraagde of 

ongebruikelijke spierbewegingen
⋅ plotselinge stijging van de 

lichaamstemperatuur, ongewone stijfheid 

van de spieren en veranderingen in het 

bewustzijn, vooral in combinatie met een 

snelle hartslag en zweten. Dit kan te wijten 

zijn aan een zeer zeldzame aandoening 

genaamd

maligne neurolepticasyndroom, 
dat is gemeld bij verschillende 
antipsychotica.

⋅ duizelig voelen bij het opstaan

⋅ onregelmatige hartslag en veranderingen 

in hartslag en bloeddrukAls u ouder bent dan 65 jaar, 
heeft u mogelijk een grotere 
kans op bijwerkingen.

⋅ flauwvallen

⋅ wazig zien of moeite met 
focussen

Vertel het uw arts als u een van de volgende 

dingen opmerkt en u zich zorgen maakt:

⋅ slaperigheid, slaperigheid

⋅ moeite met plassen
⋅ vaker plassen of een andere 

urinewegaandoening
Dit zijn zeer ernstige bijwerkingen. Het kan zijn dat 

u dringend medische hulp of ziekenhuisopname 

nodig heeft.⋅ onvermogen om te slapen

⋅ abnormale dromen

⋅ hoofdpijn

⋅ vermoeidheid

⋅ depressieve bui
⋅ angstgevoelens

⋅ nervositeit, opwinding

⋅ hoge druk in het oog
⋅ ongebruikelijke afscheiding van moedermelk

⋅ borstvergroting bij mannen

⋅ moeilijke of pijnlijke ademhaling

Deze bijwerkingen zijn over het algemeen zeldzaam.

Vertel het uw arts als u iets anders 
opmerkt waardoor u zich onwel voelt.

Andere bijwerkingen die hierboven niet zijn vermeld, kunnen bij 

sommige mensen voorkomen.

⋅ frequente infecties zoals koorts, 
hevige koude rillingen, keelpijn of
mondzweren
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Schrik niet van deze lijst met 
mogelijke bijwerkingen.
U kunt ze misschien niet 
ervaren.

apotheker wat te doen met 
wat overblijft. Inactieve ingrediënten (tabletten):

⋅ gehydrogeneerde ricinusolie

⋅ microkristallijne cellulose

⋅ glycerol
⋅ hypromellose

⋅ ijzeroxide rood

⋅ lactose monohydraat

⋅ macrogol 6000

⋅ magnesium stearaat

⋅ copovidon
⋅ aardappelzetmeel

⋅ gezuiverde talk

⋅ titaandioxide.

Breng eventueel ongebruikt geneesmiddel 

terug naar uw apotheker.

Product beschrijving
Na gebruik

Hoe het eruit ziet
Opslag

Clopixol wordt geleverd als tabletten en in 

twee soorten injecties:Bewaar Clopixol in de verpakking totdat het tijd is 

om het te gebruiken.

Als u de tabletten of de ampullen uit de 

verpakking haalt, zijn ze mogelijk niet goed 

houdbaar.

⋅ Clopixol 10 mg filmomhulde 
tabletten - licht roodbruine, ronde 
biconvexe tabletten

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/ml 
oplossing voor injectie - 
heldere, gelige olie

Clopixol-tabletten bevatten geen gluten, 
sucrose, tartrazine of andere 
azokleurstoffen.

Houd Clopixol uit de buurt van 
zonlicht.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/ml 
oplossing voor injectie - heldere, 
geelachtige olie.

Bewaar het medicijn op een koele, 
droge plaats waar de temperatuur 
onder de 25 blijft°C.

Inactief ingrediënt (injecties):

⋅ gefractioneerde kokosolie.

De tabletten zijn verkrijgbaar in flesjes 
van 100 tabletten en de injecties in 
doosjes van 5 ampullen.

Bewaar het of andere medicijnen niet in 
de badkamer, bij een gootsteen of op 
een vensterbank.

Fabrikant/sponsor

Clopixol wordt gemaakt door H. Lundbeck A/S, 

Denemarken.
Laat het niet in de auto liggen. Hitte en 

vocht kunnen sommige medicijnen 

vernietigen.

ingrediënten

Actieve ingrediënten): Gedistribueerd in Nieuw-Zeeland door: 

Apotheek Detailhandel t/a Healthcare 

Logistics

58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Bewaar het op een plaats waar kinderen er niet bij 

kunnen.

Een afgesloten kast op minimaal anderhalve 

meter boven de grond is een goede plek om 

medicijnen te bewaren.

⋅ Clopixol 10 mg tabletten - 10 mg 
zuclopenthixol (as
hydrochloride) per tablet

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/ml injectie - 
50 mg zuclopenthixolacetaat per 1 
ml of 100 mg zuclopenthixolacetaat 
per 2 ml

Telefoonnummer: 0800 540 555

Beschikbaarheid Deze bijsluiter is opgesteld op 18 juni 
2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/ml 

injectie - 200 mg
zuclopenthixol decanoaat per 1 
ml.

Als uw arts u zegt te stoppen met het gebruik van 

dit geneesmiddel, of als de houdbaarheidsdatum is 

verstreken, vraag dan uw "Clopixol" is het gedeponeerde 

handelsmerk van H. Lundbeck A/S.
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