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Consumer Medicine Information (CMI)

Ano ang nasa leaflet na ito Ang Clopixol Acuphase injection ay ginagamit para 

sa paunang paggamot ng mga talamak na yugto ng 

mga sakit sa pag-iisip. Ginagamit din ito upang 

gamutin ang kahibangan (isang kondisyon ng pag-

iisip na nailalarawan sa mga yugto ng sobrang 

aktibidad, kagalakan o pagkamayamutin) at 

ginagamit sa kaso ng paglala ng mga talamak na 

kondisyon ng pag-iisip.

mga sangkap na nakalista sa dulo ng leaflet 

na ito.

Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay 

maaaring kabilang ang igsi ng paghinga, 

paghinga o hirap sa paghinga, pamamaga ng 

mukha, labi, dila o iba pang bahagi ng katawan, o 

pantal, pangangati o pamamantal sa balat.

Ang leaflet na ito ay naglalaman ng mga 

sagot sa ilang karaniwang tanong tungkol sa 

Clopixol.

Hindi ito naglalaman ng lahat ng 

impormasyong nalalaman tungkol sa 

Clopixol. Hindi ito pumapalit sa pakikipag-

usap sa iyong doktor o

parmasyutiko.

Ang Clopixol Depot injection ay karaniwang ginagamit 

upang maiwasan ang karagdagang mga yugto ng 

iyong sakit.

Huwag gumamit ng Clopixol kung mayroon kang:

⋅ bumagsak dahil sa napakababang presyon 

ng dugo
Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at 

benepisyo. Tinitimbang ng iyong doktor ang 

panganib na gamitin mo ang gamot na ito laban sa 

mga benepisyong inaasahan niyang makukuha nito 

para sa iyo.

Ang Clopixol ay kabilang sa isang pangkat ng 

mga gamot na tinatawag na thioxanthene 

neuroleptics. Nakakatulong ito na itama ang 

mga kemikal na imbalances sa utak, na 

maaaring magdulot ng sakit sa pag-iisip.

⋅ nabawasan ang kamalayan dahil sa 

anumang dahilan

⋅ pinsala sa utak

⋅ mga sakit sa dugo na may abnormal o 

nabawasang bilang ng pula o puting mga 

selula ng dugo o platelet
Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

Ang iyong doktor, gayunpaman, ay maaaring magreseta 

nito para sa ibang layunin. ⋅ phaeochromocytoma, isang bihirang tumor 

ng adrenal gland na matatagpuan malapit 

sa bato.Itago ang leaflet na ito kasama 

ng gamot.

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang 

anumang mga katanungan tungkol sa kung bakit 

ito ay inireseta para sa iyo. Huwag ibigay ang Clopixol sa sinumang kasalukuyang 

may pagkalason sa alkohol, o pagkalason sa mga 

gamot na ginagamit upang makabuo ng katahimikan o 

upang matulungan kang matulog, o mga gamot na 

ginagamit upang gamutin ang epilepsy o matinding 

pananakit.

Ang gamot na ito ay makukuha 
lamang sa reseta ng doktor.

Ang Clopixol ay hindi nakakahumaling.

Ano ang Clopixol
ginagamit para sa Huwag bigyan ng Clopixol ang sinumang 

walang malay o na-coma.
Ang mga clopixol tablet ay ginagamit para 

sa talamak at pangmatagalang paggamot 

ng schizophrenia at iba pang mga sakit sa 

isip na may mga kaguluhan sa pag-iisip, 

emosyonal na mga reaksyon at pag-uugali.

Bago mo gamitin ito Huwag gamitin ito pagkatapos ng petsa ng pag-

expire na naka-print sa pack.

Kung gagamitin mo ito pagkatapos lumipas ang petsa 

ng pag-expire, maaaring hindi rin ito gumana. Ang 

petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng 

buwan.

Kapag hindi mo dapat gamitin ito

Huwag gumamit ng Clopixol kung ikaw ay 

allergic dito, sa anumang iba pang katulad 

na gamot (tulad ng thioxanthenes o 

phenothiazines), o alinman sa mga
Ginagamit din ito upang gamutin ang manic 

phase ng manic depressive na sakit. Ang manic 

phase ay isang mood ng

kaguluhan, labis na aktibidad at 

walang pigil na pag-uugali.

Huwag gamitin ito kung ang packaging ay napunit o 

nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.
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Bago mo simulan ang paggamit nito ⋅ glaucoma, isang kondisyon kung 
saan karaniwang nagkakaroon ng 
pressure sa mata

Kung hindi mo pa sinabi sa iyong doktor ang 

tungkol sa alinman sa nasa itaas, sabihin sa kanila 

bago mo gamitin ang Clopixol.
Sabihin sa iyong doktor kung:

1. mayroon kang allergy sa anumang iba 

pang substance gaya ng mga 

pagkain, preservatives o dyes.

⋅ mga problema sa puso at 

daluyan ng dugo Pag-inom ng iba pang mga gamot

⋅ mga problema sa bato

⋅ mga problema sa atay
2. ikaw ay buntis o may balak 

na magbuntis.
Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng 

anumang iba pang mga gamot, kabilang ang 

anumang binili mo nang walang reseta mula sa 

iyong parmasya, supermarket o tindahan ng 

pagkain sa kalusugan.

⋅ mababang potasa at/o 

mababang antas ng magnesiyo 

sa dugo

Maaaring makaapekto ang Clopixol sa iyong 

pagkamayabong. Kung ikaw ay nagbabalak na 

magsimula ng isang pamilya, humingi ng payo sa 

iyong doktor. ⋅ organic brain syndrome Ang ilang mga gamot at Clopixol ay maaaring 

makagambala sa isa't isa. Kabilang dito ang:
Tulad ng karamihan sa mga gamot ng 

ganitong uri, ang Clopixol ay hindi

inirerekomenda para sa paggamit sa 

panahon ng pagbubuntis maliban kung 

malinaw na kinakailangan. Ang heneral

maaaring maapektuhan ang kalagayan ng 

iyong sanggol sa paggamit nito

gamot.

⋅ parkinsonism, isang sakit sa utak na 

nakakaapekto sa paggalaw

⋅ mga kadahilanan ng panganib para sa stroke ⋅ tricyclic antidepressants at lithium, mga 

gamot na ginagamit upang gamutin ang 

depression o mood swings
⋅ tardive dyskinesia, isang reaksyon 

sa ilang mga gamot na may

parang bulate na paggalaw ng 
dila, o iba pang hindi nakokontrol 
na paggalaw ng bibig, dila, pisngi 
o panga na maaaring umunlad 
sa mga braso at binti.

⋅ mga gamot na ginagamit upang gamutin ang matinding pananakit

⋅ mga gamot na ginagamit upang makagawa ng 

kalmado o upang matulungan kang matulog

Ang mga sumusunod na sintomas ay 

maaaring mangyari sa mga bagong silang na 

sanggol ng mga ina na gumamit

Clopixol sa huling tatlong buwan ng 

kanilang pagbubuntis: nanginginig, 

paninigas ng kalamnan at/o

kahinaan, antok, pagkabalisa, mga 
problema sa paghinga at
kahirapan sa pagpapakain. Kung ang iyong 

sanggol ay magkaroon ng alinman sa mga 

sintomas na ito dapat kang makipag-ugnayan sa 

iyong doktor.

⋅ mga gamot na ginagamit upang gamutin ang 

mataas na presyon ng dugo (hypertension), tulad ng 

guanethidine

⋅ paggamot para sa kanser ⋅ levodopa, isang gamot na ginagamit upang gamutin 

ang sakit na Parkinson⋅ kung ikaw o ang ibang tao sa iyong 

pamilya ay may kasaysayan ng mga 

namuong dugo, dahil ang mga gamot 

na tulad nito ay nauugnay sa

pagbuo ng mga clots ng dugo

⋅ mga gamot na nagpapasigla sa 

katawan, inihahanda ito para sa 

pagkilos, tulad ng adrenaline

⋅ metoclopramide, isang gamot na ginagamit upang 

mapawi ang pagduduwal at pagsusuka⋅ sleep apnea (isang sleep disorder kung 

saan ang iyong paghinga ay

nagambala habang natutulog).
⋅ piperazine, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang 

mga impeksyon sa bulate

3. ikaw ay nagpapasuso o 
nagpaplanong magpasuso.

Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay nasa 

isang mainit na kapaligiran o gumagawa ka ng 

maraming masiglang ehersisyo.

Maaaring mabawasan ang pagpapawis sa iyo ng Clopixol, 

na nagiging sanhi ng sobrang init ng iyong katawan.

⋅ mga gamot na kilala na pumipigil sa 

aktibidad ng ilang mga enzyme sa atay
Hindi inirerekomenda na 
magpasuso ka habang ginagamit
Clopixol. Ang aktibong sangkap nito ay 

pumapasok sa gatas ng ina at 

samakatuwid ay may posibilidad na 

ang iyong sanggol ay maaaring

apektado.

⋅ mga gamot na ginagamit upang gamutin ang 

mga pagbabago sa ritmo o bilis ng tibok ng 

puso, hal. quinidine, amiodarone, sotalol at 

dofetilideSabihin sa iyong doktor kung nalantad ka sa 

mga pestisidyo na naglalaman

posporus.
Maaaring tumaas ang panganib na 
makaranas ka ng side effect.

⋅ antipsychotics, isang klase ng mga gamot na 

ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na 

mental at emosyonal na kondisyon, hal

thioridazine4. mayroon ka, o nagkaroon, ng mga 

sumusunod na kondisyong medikal: Kung ikaw ay lactose intolerant, makipag-

ugnayan sa iyong doktor bago kumuha ng 

Clopixol tablets.

Ang mga clopixol tablet ay naglalaman ng lactose.

⋅ ilang mga gamot na ginagamit upang 

gamutin ang mga impeksyon, tulad ng 

erythromycin, gatifloxacin at moxifloxacin

⋅ arteriosclerosis, isang sakit na 

nakakaapekto sa mga arterya

⋅ convulsions, fit o seizure ⋅ mga gamot na ginagamit upang mapawi 

ang mga sintomas ng allergy, kabilang 

ang terfenadine at astemizole

⋅ nabawasan ang suplay ng dugo 

sa utak
Huwag ibigay ang Clopixol sa isang bata 
o kabataan.

Walang karanasan sa paggamit nito sa 
mga bata o kabataan sa ilalim
18 taong gulang.

⋅ diabetes, isang disorder ng 

metabolismo kung saan ang dami ng 

asukal sa dugo ay masyadong mataas

⋅ cisapride, na ginagamit upang gamutin ang mga 

problema sa tiyan

⋅ mga gamot na nakakagambala sa balanse ng 

tubig o asin hal. thiazide diuretics, na 

tinatawag ding fluid o water tablets⋅ pakiramdam matamlay, walang malasakit, 

nawala o malayo
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⋅ mga gamot na kilala upang mapataas 

ang konsentrasyon ng Clopixol sa

ang iyong dugo

Clopixol Depot injection Ang karaniwang dosis ay 

200 hanggang 400 mg (1 hanggang 2 mL) bawat 

segundo hanggang ikaapat na linggo.

magkaparehong epekto sa iyong karamdaman, bagama't 

tumatagal ang mga ito sa magkaibang tagal ng panahon.

⋅ mga gamot na ginagamit upang maibsan ang 

pananakit ng tiyan o pulikat, upang maiwasan ang 

pagkakasakit sa paglalakbay at upang gamutin 

ang sakit na Parkinson, gaya ng atropine o mga 

kaugnay na gamot.

Mga tabletang Clopixol

Ang mga clopixol tablet ay gumagana lamang sa maikling 

panahon, kaya kailangan nilang inumin araw-araw.Ang iyong doktor ang magpapasya kung anong 

dosis ang matatanggap mo. Ito ay depende sa 

iyong kondisyon at iba pang mga kadahilanan, 

tulad ng iyong timbang at ang iyong tugon sa 

gamot. Sa pangkalahatan, sisimulan ka ng iyong 

doktor sa mas maliliit na dosis na unti-unting tataas 

hanggang sa maabot ang isang dosis kung saan 

pinakamahusay na gumagana ang Clopixol para sa 

iyo.

Uminom ng Clopixol tablets isang beses sa isang 

araw sa halos parehong oras.

Ang pagkuha ng mga ito sa parehong oras bawat araw ay 

makakatulong din sa iyo na matandaan kung kailan dapat 

inumin ang mga tablet.

⋅ mga gamot na ginagamit sa paggamot ng cancer

Ang mga gamot na ito ay maaaring maapektuhan ng Clopixol, 

o maaaring makaapekto sa kung gaano ito gumagana. 

Maaaring kailanganin mong gamitin

iba't ibang dami ng iyong mga gamot, o 

uminom ng iba't ibang mga gamot. Ang iyong 

doktor ay magpapayo sa iyo.

Uminom ng Clopixol tablets bago o pagkatapos 

kumain.
Maaaring nagreseta ang iyong doktor 
ng ibang dosis. Mga iniksyon ng clopixol

Ang Clopixol Acuphase injection ay kailangang ibigay 

tuwing 2 - 3 araw, habang ang Clopixol Depot injection 

ay tumatagal ng ilang linggo, kaya ito ay ibinibigay 

isang beses bawat 2 - 4 na linggo.

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko 

kung hindi ka sigurado sa tamang dosis para sa 

iyo. Sundin ang mga tagubilin na ibinibigay nila 

sa iyo.

Sasabihin nila sa iyo kung magkano 
ang ibibigay sa iyo.

Ang iyong doktor o parmasyutiko ay may higit 

pang impormasyon sa mga gamot na dapat pag-

ingatan o iwasan habang umiinom ng Clopixol. Ang iyong doktor ay magpapayo sa iyo.

Mga matatandang pasyente

Maaaring kailanganin na bawasan ang dosis ng 

Clopixol sa mga matatandang pasyente.

Gaano katagal gamitin ito

Ipagpatuloy ang pag-inom ng iyong mga 
tablet at/o pag-iniksyon hangga't 
sinasabi sa iyo ng iyong doktor.
Tinutulungan ng Clopixol na kontrolin ang iyong 

kondisyon, ngunit hindi ito ginagamot. Samakatuwid, 

kakailanganin mo ng regular na paggamot.

Paano ito gamitin

Paano ito gamitinMagkano ang gamitin

Mga tabletang Clopixol
Mga tabletang Clopixol

Ang karaniwang dosis ay 10 hanggang 50 mg bawat 

araw.

Lunukin ang mga tablet nang buo na may 

isang buong baso ng tubig.
Kung nakalimutan mong gamitin ito

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko 

kung hindi ka sigurado sa tamang dosis para 

sa iyo.

Sasabihin nila sa iyo kung magkano ang 

kukunin.

Para buksan itong bote na lumalaban sa 

bata, mangyaring hawakan, i-twist at iikot ang 

bote ayon sa diagram sa ibaba.

Mga tabletang Clopixol

Kung malapit na ang oras para sa iyong susunod 

na dosis, laktawan ang dosis na napalampas mo 

at kunin ang susunod na dosis kapag nakatakda 

ka.

Sundin ang mga tagubilin na ibinibigay nila sa 

iyo.

Kung umiinom ka ng maling dosis, maaaring hindi 

gumana nang maayos ang Clopixol at maaaring hindi 

bumuti ang iyong kondisyon.

Huwag kumuha ng dobleng dosis para 
makabawi sa dosis na napalampas mo.

Kung may mahabang panahon pa bago ang iyong 

susunod na dosis, dalhin ito sa sandaling maalala 

mo, at pagkatapos ay bumalik sa pag-inom nito 

gaya ng karaniwan mong ginagawa.Clopixol Acuphase injection Ang karaniwang 

dosis ay 50 hanggang 150 mg (1 hanggang 3 mL) 

bawat 2 hanggang 3 araw o bilang itinagubilin 

ng iyong doktor.
Mga iniksyon ng clopixol

Ang Clopixol ay ibinibigay bilang isang iniksyon sa 

isang malaking kalamnan kung saan ito ay dahan-

dahang inilalabas sa paglipas ng panahon. Ang 

iniksyon ay dapat lamang ibigay ng isang doktor, 

nars o iba pang sinanay na tao.

Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang tagal ng paggamot ay hindi 
dapat higit sa 2 linggo.

Ang maximum na dosis ay hindi dapat 
higit sa 400 mg at ang kabuuang bilang 
ng mga iniksyon ay hindi dapat higit sa 4 
bawat kurso ng paggamot. Kailan ito gagamitin

Maaari kang bigyan ng Clopixol 
tablets o injection na parehong may
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Kung nahihirapan kang matandaan kung kailan 

dapat inumin ang iyong gamot, tanungin ang iyong 

parmasyutiko para sa mga pahiwatig.

Kung malapit ka nang magsimula sa 

anumang bagong gamot, paalalahanan 

ang iyong doktor at parmasyutiko na 

gumagamit ka ng Clopixol.

Kung ang iyong balat ay tila nasusunog, 

sabihin sa iyong doktor.

Maaaring maging sanhi ng Clopixol ang iyong balat na 

maging mas sensitibo sa sikat ng araw kaysa sa 

karaniwan. Ito ay maaaring magdulot ng pantal sa 

balat, pangangati, pamumula, o matinding sunburn.

Mga iniksyon ng clopixol

Kung nakalimutan mong makipag-

appointment, makipag-ugnayan sa iyong 

doktor sa sandaling maalala mo, upang 

makagawa ka ng isa pa.

Sabihin sa sinumang ibang mga doktor, 

dentista at parmasyutiko na gumagamot sa 

iyo na ginagamit mo ang gamot na ito.

Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng Clopixol, sabihin 
kaagad sa iyong doktor.

Panatilihin ang lahat ng appointment ng 
iyong doktor upang masuri ang iyong pag-
unlad.

Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng ilang mga 

pagsusuri sa dugo at atay paminsan-minsan,

partikular sa mga unang buwan ng therapy, 

upang matiyak na gumagana ang gamot at 

upang maiwasan ang mga hindi gustong 

epekto.

Overdose

Kaagad na tawagan ang iyong 
doktor, o ang Poisons
Information Center (Tel: 0800 764 766 
para sa New Zealand), o pumunta sa 
Aksidente at Emergency sa iyong 
pinakamalapit na ospital, kung

⋅ sa tingin mo ikaw o sinuman ay maaaring 

uminom ng masyadong maraming 

Clopixol tablets. Gawin ito kahit na 

walang mga palatandaan ng

kakulangan sa ginhawa o pagkalason.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung may 
napansin kang anumang parang bulate 
na paggalaw ng dila, o iba pang hindi 
nakokontrol na paggalaw ng dila, bibig, 
pisngi o panga na maaaring umunlad sa 
mga braso at binti.

Ito ay mga sintomas ng isang kondisyon na 

tinatawag na tardive dyskinesia, na maaaring 

umunlad sa mga taong umiinom ng mga 

katulad na gamot, kabilang ang Clopixol.

Mga bagay na hindi mo dapat gawin

Huwag ibigay ang iyong gamot sa sinuman, 
kahit na mayroon silang parehong 
kondisyon tulad mo.

⋅ nakakaranas ka ng anumang side effect 

pagkatapos mabigyan ng Clopixol

mga iniksyon.

Ang kundisyong ito ay mas malamang na mangyari 

sa pangmatagalang paggamot sa Clopixol, lalo na 

sa mga matatandang kababaihan. Sa 

napakabihirang mga kaso, ito ay maaaring 

permanente. Gayunpaman, kung natukoy nang 

maaga, ang mga sintomas na ito ay kadalasang 

nababaligtad.

Huwag gumamit ng Clopixol upang gamutin ang anumang 

iba pang mga reklamo maliban kung sasabihin sa iyo ng 

iyong doktor.

Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal 

na atensyon.
Huwag uminom ng anumang gamot na 

nagdudulot ng antok habang gumagamit ka ng 

Clopixol, maliban kung inirerekomenda ng 

iyong doktor.

Dahil ang mga iniksyon na Clopixol ay 

ibinibigay sa iyo sa ilalim ng pangangasiwa 

ng iyong doktor, malamang na hindi ka 

makakatanggap ng labis.

Sabihin din sa iyong doktor kung napansin mo ang 

anumang pananakit ng bibig, gilagid, lalamunan o 

iba pang sintomas na tulad ng trangkaso.

Huwag ihinto ang paggamit ng Clopixol, o 

babaan ang dosis, nang hindi nagpapatingin sa 

iyong doktor.Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring 

kabilang ang pagkaantok, coma, cramps, 

convulsions, mababang presyon ng dugo at 

sobrang mataas o mababang katawan

temperatura. Maaaring magkaroon ng mga 

hindi makontrol na paggalaw, at maaaring 

bumagsak dahil sa napakababang presyon 

ng dugo. Ang mga pagbabago sa ritmo o 

bilis ng tibok ng puso ay nakita sa overdose 

ng Clopixol kapag ang mga gamot na kilala 

na nakakaapekto sa puso ay ininom din.

Makipag-usap sa iyong doktor o propesyonal sa 

kalusugan ng isip kung iniisip mo o pinag-

uusapan ang tungkol sa kamatayan, 

pagpapakamatay, pananakit sa sarili o pinsala sa 

iba.

Huwag palampasin ang anumang mga iniksyon, kahit na 

bumuti ang pakiramdam mo.

Tinutulungan ng Clopixol na kontrolin ang iyong 

kondisyon, ngunit hindi ito ginagamot. Samakatuwid, 

kakailanganin mo ng mga regular na iniksyon.
Maaaring ito ay mga senyales ng mga 

pagbabago o paglala ng iyong sakit sa isip. Huwag itigil ang paggamit ng Clopixol bigla. 

Kung biglang huminto ang Clopixol, maaari kang 

makaranas ng mga sintomas tulad ng pagduduwal, 

pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, 

pagtatae, sipon, pagpapawis, pananakit ng mga 

kalamnan, pin at karayom, kawalan ng tulog, 

pagkabalisa, pagkabalisa, o pagkabalisa.

Kung ooperahan ka, sabihin sa surgeon o 

anesthetist na ginagamit mo ang gamot na 

ito. Maaaring makaapekto ang Clopixol sa iba 

pang mga gamot na ginagamit sa panahon ng 

operasyon.

Kung magkakaroon ka ng anumang mga 

pagsusuri sa dugo, sabihin sa iyong doktor na 

ginagamit mo ang gamot na ito.

Maaari itong makagambala sa mga resulta ng ilang 

mga pagsubok.

Habang ginagamit mo ito Maaaring naisin ng iyong doktor na unti-

unting bawasan ang dami ng iyong 

ginagamit bago ganap na huminto.
Mga bagay na dapat mong gawin

Protektahan ang iyong balat kapag ikaw 
ay nasa araw, lalo na sa pagitan ng 10am 
at 3pm.

Mga bagay na dapat ingatan

Kung nasa labas ka, magsuot ng 

pamprotektang damit at gumamit ng 30+ 

na sunscreen.
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Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung paano ka 

naaapektuhan ng Clopixol.

Maaari itong magdulot ng pagkaantok, 

pagkahapo, pagkaantok o panlalabo ng paningin 

sa ilang tao. Kung mayroon kang alinman sa mga 

sintomas na ito, huwag magmaneho, magpatakbo 

ng makinarya, o gumawa ng anumang bagay na 

maaaring mapanganib.

⋅ sakit ng ulo

⋅ pagsisikip ng ilong

⋅ tuyong bibig

⋅ paninigas ng dumi o pagtatae

⋅ mas madaling dumudugo o mabugbog kaysa sa 

karaniwan, pagdurugo ng ilong

⋅ paninilaw ng balat at/o mga mata, na 

tinatawag ding jaundice

⋅ nadagdagan ang paglalaway o pagtaas ng 

pagpapawis

⋅ matinding sakit sa tiyan na may 
bloating, gut cramps at pagsusuka.

⋅ pagduduwal, pagsusuka, dyspepsia

⋅ pagbabago ng timbang at gana

⋅ pagbabago sa iyong regla
⋅ may kapansanan sa sekswal na function

⋅ pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong o paa

⋅ pantal sa balat, pangangati.

⋅ Namumuong dugo sa mga ugat lalo na sa 

mga binti (kabilang ang mga sintomas

pamamaga, pananakit at pamumula sa binti), na 

maaaring maglakbay sa mga daluyan ng dugo 

patungo sa baga na nagdudulot ng pananakit 

ng dibdib at kahirapan sa

paghinga. Kung mapapansin mo ang 

alinman sa mga sintomas na ito, humingi 

kaagad ng medikal na payo.

Mag-ingat kapag umiinom ng alak 

habang ginagamit mo ang gamot na ito. 

Kung umiinom ka ng alak, maaaring mas 

malala ang antok o antok.

Kung ang pakiramdam mo ay nahihilo, nahihilo 

o nahihilo kapag bumabangon sa kama o 

tumatayo, bumangon nang dahan-dahan. Ang 

mabagal na pagtayo ay makakatulong sa iyong 

katawan na masanay sa pagbabago ng posisyon 

at presyon ng dugo. Kung magpapatuloy o 

lumalala ang problemang ito, kausapin ang iyong 

doktor.

⋅ abnormal na mga sensasyon, tulad 

ng pagkasunog o pagtusok

⋅ pagbabago sa atensyon at memorya

⋅ pagkahilo o pag-ikot ng pakiramdam

⋅ masakit o mahinang kalamnan

⋅ sakit sa lugar ng iniksyon

⋅ pakiramdam sa pangkalahatan ay masama

⋅ Sa mga matatandang may demensya, ang 

isang maliit na pagtaas sa bilang ng mga 

namamatay ay naiulat para sa

mga pasyenteng umiinom ng antipsychotics 

kumpara sa mga hindi tumatanggap ng 

antipsychotics.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod:

⋅ biglaang pagsisimula ng mga hindi 

pangkaraniwang paggalaw, kabilang ang 

panginginig at panginginig ng mga kamay at 

daliri, paikot-ikot na paggalaw ng katawan, o 

pag-shuffling na paglalakad at paninigas ng 

mga braso at binti

Ang mga ito ay maaaring malubhang epekto ng 

Clopixol. Maaaring kailanganin mo ng agarang 

medikal na atensyon.Mga side effect
Sabihin kaagad sa iyong doktor, o pumunta sa 

Aksidente at Emergency sa iyong pinakamalapit na 

ospital, kung napansin mo ang alinman sa mga 

sumusunod:

⋅ malubhang reaksiyong alerhiya (maaaring 

kasama sa mga sintomas ng reaksiyong 

alerhiya ang pamamaga ng mukha, labi, 

bibig o lalamunan na maaaring maging 

sanhi ng kahirapan sa paglunok o 

paghinga, o pantal)

Ang lahat ng mga gamot ay maaaring may 

ilang mga hindi gustong epekto. Minsan 

seryoso sila, pero kadalasan hindi. Natimbang 

ng iyong doktor ang mga panganib ng 

paggamit ng gamot na ito laban sa mga 

benepisyong inaasahan niyang makukuha nito 

para sa iyo.

⋅ parang bulate na paggalaw ng dila 
o iba pang hindi nakokontrol na 
paggalaw ng bibig, dila, pisngi o 
panga, na maaaring umunlad sa 
mga braso at binti

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko sa lalong 

madaling panahon kung hindi maganda ang 

pakiramdam mo habang gumagamit ka ng Clopixol. 

Nakakatulong ito sa karamihan ng mga taong may sakit 

sa pag-iisip, ngunit maaaring mayroon itong mga hindi 

gustong epekto sa ilang tao.

⋅ kawalan ng kakayahang manatiling tahimik

⋅ nadagdagan, pinabagal o hindi 

pangkaraniwang paggalaw ng kalamnan

⋅ biglaang pagtaas ng temperatura ng katawan, 

hindi pangkaraniwang paninigas ng mga 

kalamnan at mga pagbabago sa kamalayan, lalo 

na kasabay ng mabilis na tibok ng puso at 

pagpapawis. Ito ay maaaring dahil sa isang 

napakabihirang kundisyon na tinatawag

neuroleptic malignant syndrome, 
na naiulat na may iba't ibang 
antipsychotic na gamot.

⋅ nahihilo kapag tumatayo
⋅ hindi regular na tibok ng puso at mga pagbabago 

sa rate ng puso at presyon ng dugoKung ikaw ay higit sa 65 taong gulang maaari kang 

magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na 

makakuha ng mga side effect.

⋅ nanghihina

⋅ malabong paningin o kahirapan sa 

pagtutok
Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo ang 

alinman sa mga sumusunod at nag-aalala sila sa 

iyo:

⋅ antok, antok

⋅ hirap umihi
⋅ nadagdagan ang pag-ihi o iba 

pang sakit sa ihi
Ang mga ito ay napakaseryosong epekto. Maaaring 

kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon o 

pagpapaospital.⋅ kawalan ng kakayahan sa pagtulog

⋅ abnormal na panaginip

⋅ sakit ng ulo

⋅ pagkapagod

⋅ malungkot na pakiramdam

⋅ pagkabalisa

⋅ nerbiyos, pagkabalisa

⋅ mataas na presyon sa mata

⋅ hindi pangkaraniwang pagtatago ng gatas ng ina

⋅ pagpapalaki ng dibdib sa mga lalaki

⋅ mahirap o masakit na paghinga

Ang mga side effect na ito ay karaniwang bihira.

Sabihin sa iyong doktor kung may napansin kang 

anumang bagay na nagpapasama sa iyong pakiramdam.

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista sa itaas ay 

maaaring mangyari sa ilang mga tao.

⋅ madalas na impeksyon tulad ng lagnat, matinding 

panginginig, namamagang lalamunan o

mga ulser sa bibig
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Huwag maalarma sa listahang ito ng 
mga posibleng epekto.

Maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa 

mga ito.

parmasyutiko kung ano ang gagawin sa 

anumang natitira.
Mga hindi aktibong sangkap (mga tablet):

⋅ hydrogenated castor oil

⋅ microcrystalline cellulose

⋅ gliserol
⋅ hypromellose

⋅ pula ang iron oxide

⋅ lactose monohydrate

⋅ macrogol 6000

⋅ magnesiyo stearate

⋅ copovidone

⋅ patatas na almirol

⋅ purified talc

⋅ titan dioxide.

Ibalik ang anumang hindi nagamit na gamot sa 

iyong parmasyutiko.

Paglalarawan ng produkto
Pagkatapos gamitin ito

Kung ano ang hitsura nito

Imbakan
Ang Clopixol ay dumating bilang mga tablet at sa 

dalawang uri ng mga iniksyon:Panatilihin ang Clopixol sa pack hanggang sa 

oras na gamitin ito.

Kung ilalabas mo ang mga tablet o ang mga 

ampoules mula sa pakete ay maaaring hindi ito 

mapanatili nang maayos.

⋅ Clopixol 10 mg na film-coated na tablet - 

matingkad na pulang kayumanggi, bilog na 

biconvex na mga tablet

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL na solusyon 

para sa iniksyon - malinaw, madilaw-dilaw 

na langis

Ang mga clopixol tablet ay hindi naglalaman ng gluten, 

sucrose, tartrazine o anumang iba pang mga azo dyes.Ilayo ang Clopixol sa sikat 
ng araw.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL na solusyon 

para sa iniksyon - malinaw, madilaw-

dilaw na langis.

Itago ang gamot sa isang malamig na 

tuyong lugar kung saan ang temperatura ay 

nananatili sa ibaba 25°C.

Hindi aktibong sangkap (mga iniksyon):

⋅ fractionated coconut oil.
Ang mga tablet ay magagamit sa mga bote ng 

100 na mga tablet at ang mga iniksyon ay nasa 

mga kahon ng 5 ampoules.

Huwag iimbak ito o anumang iba 
pang gamot sa banyo, malapit sa 
lababo, o sa window-sill.

Manufacturer/Sponsor

Ang Clopixol ay ginawa ng H. Lundbeck A/S, 
Denmark.

Huwag iwanan ito sa kotse. Maaaring 

sirain ng init at basa ang ilang mga 

gamot.

Mga sangkap

(mga) aktibong sangkap: Ibinahagi sa New Zealand sa 

pamamagitan ng: Pharmacy Retailing t/a 

Healthcare Logistics

58 Richard Pearse Drive 
Mangere
Auckland 2022

Itago ito kung saan hindi maabot ng 

mga bata.

Ang isang naka-lock na aparador na hindi bababa sa isang-

anda-kalahating metro sa itaas ng lupa ay isang magandang 

lugar upang mag-imbak ng mga gamot.

⋅ Clopixol 10 mg tablets - 10 mg 
zuclopenthixol (bilang
hydrochloride) bawat tableta

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL na 
iniksyon - 50 mg zuclopenthixol 
acetate bawat 1 mL o 100 mg 
zuclopenthixol acetate bawat 2 mL

Ph: 0800 540 555

Pagtatapon Ang leaflet na ito ay inihanda noong 18 Hunyo 

2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL na 
iniksyon - 200 mg
zuclopenthixol decanoate bawat 
1 mL.

Kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang 

paggamit ng gamot na ito, o lumipas na ang petsa ng 

pag-expire, tanungin ang iyong Ang "Clopixol" ay ang rehistradong 

trademark ng H. Lundbeck A/S.
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