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Risperidon
uttalas som (ris per' i done)

VIKTIG VARNING:

Studier har visat att äldre vuxna med demens (en sjukdom i hjärnan som påverkar förmågan att komma 
ihåg, tänka klart, kommunicera och utföra dagliga aktiviteter och som kan orsaka förändringar i humör 
och personlighet) som tar antipsykotika (mediciner mot psykisk ohälsa) som risperidon har en ökad risk 
för dödsfall under behandlingen. Äldre vuxna med demens kan också ha större chans att få en stroke 
eller ministroke under behandlingen. Tala om för din läkare och apotekspersonal om du tar furosemid 
(Lasix).

Risperidon är inte godkänt av Food and Drug Administration (FDA) för behandling av 
beteendeproblem hos äldre vuxna med demens. Tala med läkaren som ordinerat denna medicin om 
du, en familjemedlem eller någon du bryr dig om har demens och tar risperidon. För mer 
information besök FDA:s webbplats:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hur är denna medicin utskriven?

Risperidon används för att behandla symtom på schizofreni (en psykisk sjukdom som orsakar stört eller 
ovanligt tänkande, förlorat intresse för livet och starka eller olämpliga känslor) hos vuxna och tonåringar 13 år 
och äldre. Det används också för att behandla episoder av mani (frenziert, onormalt upphetsat eller irriterat 
humör) eller blandade episoder (symptom på mani och depression som inträffar tillsammans) hos vuxna och 
hos tonåringar och barn 10 år och äldre med bipolär sjukdom (manisk sjukdom). depressiv sjukdom; en 
sjukdom som orsakar episoder av depression, episoder av mani och andra onormala humör). Risperidon 
används också för att behandla beteendeproblem som aggression, självskada och plötsliga 
humörförändringar hos tonåringar och barn 5 till 16 år som har autism (ett tillstånd som orsakar upprepat 
beteende, svårigheter att interagera med andra och problem med kommunikation). Risperidon är i en klass av 
läkemedel som kallas atypiska antipsykotika. Det fungerar genom att ändra aktiviteten hos vissa naturliga 
ämnen i hjärnan.

hur ska detta läkemedel användas?

Risperidon kommer som en tablett, en lösning (vätska) och en oralt sönderfallande tablett (tablett som löser sig 

snabbt i munnen) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en eller två gånger om dagen med eller utan
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mat. Ta risperidon vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant 
och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta risperidon exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Använd den medföljande pipetten för att mäta din dos av risperidon oral lösning. Du kan ta oral 
lösning med vatten, apelsinjuice, kaffe eller lättmjölk. Ta inte lösningen med te eller cola.

Försök inte trycka den oralt sönderfallande tabletten genom folien. Använd istället torra händer för att 
dra tillbaka folieförpackningen. Ta genast ut tabletten och lägg den på tungan. Tabletten löser sig 
snabbt och kan sväljas med eller utan vätska. Tugga eller krossa inte tabletten.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos av risperidon och gradvis öka din dos så att din 
kropp kan anpassa sig till medicinen.

Risperidon kan hjälpa till att kontrollera dina symtom men kommer inte att bota ditt tillstånd. Det kan ta flera 
veckor eller längre innan du känner full nytta av risperidon. Fortsätt att ta risperidon även om du mår bra. Sluta 
inte ta risperidon utan att prata med din läkare. Om du plötsligt slutar ta risperidon kan dina symtom 
återkomma och din sjukdom kan bli svårare att behandla.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar risperidon,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot risperidon eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: antidepressiva medel; karbamazepin (Tegretol); cimetidin (Tagamet); klozapin 
(Clozaril); dopaminagonister såsom bromokriptin (Parlodel), kabergolin (Dostinex), levodopa 
(Dopar, Larodopa), pergolid (Permax) och ropinirol (Requip); mediciner för ångest, högt blodtryck 
eller anfall; andra mediciner för psykisk ohälsa; paroxetin (Paxil); fenobarbital (Luminal, Solfoton); 
fenytoin (Dilantin); kinidin (Quinaglute, Quinidex); ranitidin (Zantac); rifampin (Rifadin, 
Rimactane); lugnande medel; sömntabletter; lugnande medel; och valproinsyra (Depakote, 
Depakene).

berätta för din läkare om du använder eller någonsin har använt gatudroger eller stora mängder 
alkohol; om du någonsin har använt för mycket receptbelagda läkemedel; om du har eller 
någonsin har haft Parkinsons sjukdom (PD; en störning i nervsystemet som orsakar svårigheter 
med rörelse, muskelkontroll och balans); dyslipidemi (höga kolesterolnivåer); en låg nivå av vita 
blodkroppar i ditt blod eller en minskning av vita blodkroppar; svårt att svälja; problem med att 
hålla balansen; bröstcancer; angina (bröstsmärta); oregelbunden hjärtrytm; högt eller lågt 
blodtryck; hjärtsvikt; en hjärtattack; en stroke; anfall; hjärt-, njur- eller leversjukdom; eller om du 
eller någon i din familj har eller någonsin har haft diabetes. Tala också om för din läkare om du 
någonsin har varit tvungen att sluta ta medicin för psykisk ohälsa på grund av allvarliga 
biverkningar.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694015.html 2/7



14/4/22, 13:42 Risperidon: MedlinePlus läkemedelsinformation

tala om för din läkare om du är gravid, särskilt om du är under de sista månaderna av din graviditet, eller 
om du planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar risperidon, kontakta din läkare. 
Risperidon kan orsaka problem hos nyfödda efter förlossningen om det tas under de sista månaderna av 
graviditeten.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
risperidon.

du bör veta att risperidon kan göra dig dåsig. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet 
hur detta läkemedel påverkar dig.

du bör veta att alkohol kan öka dåsigheten som orsakas av denna medicin. Drick inte alkohol 
medan du tar risperidon.

du bör veta att du kan uppleva hyperglykemi (ökningar i ditt blodsocker) medan du tar denna 
medicin, även om du inte redan har diabetes. Om du har schizofreni är det mer sannolikt att du 
utvecklar diabetes än personer som inte har schizofreni, och att ta risperidon eller liknande 
mediciner kan öka denna risk. Tala om för din läkare omedelbart om du har något av följande 
symtom när du tar risperidon: extrem törst, frekvent urinering, extrem hunger, suddig syn eller 
svaghet. Det är mycket viktigt att du ringer din läkare så snart du har något av dessa symtom, 
eftersom högt blodsocker som inte behandlas kan orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas 
ketoacidos. Ketoacidos kan bli livshotande om den inte behandlas i ett tidigt skede. Symtom på 
ketoacidos inkluderar muntorrhet,

du bör veta att risperidon kan göra det svårare för din kropp att svalna när det blir väldigt varmt eller 
värmas upp när det blir väldigt kallt. Tala om för din läkare om du planerar att träna kraftigt eller utsättas 
för extremt höga eller låga temperaturer.

du bör veta att risperidon kan orsaka yrsel, yrsel och svimning när du reser dig upp för snabbt från 
liggande ställning. Detta är vanligare när du först börjar ta risperidon. För att undvika detta problem, 
gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.

om du har fenylketonuri (PKU, ett ärftligt tillstånd där en speciell diet måste följas för att förhindra skador 
på din hjärna som kan orsaka allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar), bör du veta att de oralt 
sönderfallande tabletterna innehåller fenylalanin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över 
den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Risperidon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående
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kräkningar

diarre

förstoppning

halsbränna

torr mun

ökad saliv

ökad aptit

viktökning

magont

ångest

agitation

rastlöshet

drömmer mer än vanligt

svårt att somna eller att sova

bröstförstoring eller flytning

sena eller uteblivna menstruationer

nedsatt sexuell förmåga

synproblem

muskel- eller ledvärk

torr eller missfärgad hud

svårt att kissa

yrsel, ostadig känsla eller problem med att hålla balansen

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom eller de som 
anges i avsnittet VIKTIG VARNING eller avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, 
kontakta din läkare omedelbart:

feber

muskelstelhet

faller

förvirring

snabb eller oregelbunden puls

svettas

ovanliga rörelser i ditt ansikte eller kropp som du inte kan kontrollera

matthet
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anfall

långsamma rörelser eller blandad gång

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja

smärtsam erektion av penis som varar i timmar

Risperidon kan få barn att gå upp mer i vikt än förväntat och för pojkar och manliga tonåringar att få en 
ökning av storleken på sina bröst. Tala med din läkare om riskerna med att ge detta läkemedel till ditt 
barn.

Risperidon kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara alltid de oralt 
sönderfallande tabletterna i sin förseglade förpackning och använd dem omedelbart efter att förpackningen 
öppnats.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

dåsighet

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag

orolig mage

suddig syn

svimning

yrsel

anfall

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på risperidon.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Risperdal®Oral lösning

Risperdal®Tabletter

Risperdal®M-TAB®Oralt sönderfallande tabletter
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022
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