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ريسبيريدون
)done) 'i per risكـ تنطق

هام:تحذير

بوضوح والتفكير التذكر على القدرة على يؤثر دماغي اضطراب (بالخرف المصابين السن كبار أن الدراسات أظهرت

(الذهان مضادات يتناولون الذين  )والشخصيةالمزاج في تغيرات تسبب قد والتي اليومية األنشطة وأداء والتواصل
المصابين السن كبار لدى يكون قد العالج. أثناء للوفاة متزايد خطر لديهم ريسبيريدون مثل  )العقليةلألمراض أدوية

كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر العالج. أثناء صغيرة دماغية سكتة أو دماغية بسكتة لإلصابة أكبر فرصة أيضاً بالخرف

.)الزيكس(فوروسيميد تتناول

السن كبار لدى السلوك مشاكل لعالج  )(FDAوالدواء الغذاء إدارة قبل من  Risperidoneعلى الموافقة تتم لم

به تعتني شخص أي أو أسرتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا الدواء هذا وصف الذي الطبيب إلى تحدث بالخرف. المصابين

/]FDA:Drugsموقع بزيارة قم المعلومات من لمزيد ريسبيريدون. ويتناول بالخرف مصاباً
Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov

الدواء؟هذا يوصف لماذا

بالحياة ، االهتمام وفقدان عادي ، غير أو مضطرباً تفكيراً يسبب عقلي مرض (الفصام أعراض لعالج ريسبيريدون يستخدم

نوبات لعالج يستخدم أنه كما فوق. فما عاماً 13 أعمارهم تبلغ الذين والمراهقين البالغين لدى  )مناسبةغير أو قوية وعواطف

التي واالكتئاب الهوس أعراض (المختلطة النوبات أو  )المتهيجالمزاج أو طبيعي ، غير بشكل اإلثارة أو الهوس ، (الهوس

ثنائي باالضطراب المصابين فوق فما سنوات 10 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال والمراهقين البالغين لدى  ً)معاتحدث

طبيعية غير مزاجية وحاالت الهوس من ونوبات االكتئاب من نوبات يسبب مرض اكتئابي ؛ اضطراب . )الهوس(القطب

لدى المفاجئة المزاج وتغيرات النفس وإصابة العدوان مثل السلوك مشاكل لعالج أيضاً  Risperidoneيستخدم . )أخرى

في صعوبة المتكرر ، السلوك تسبب حالة (بالتوحد المصابين عاماً 16 و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين واألطفال المراهقين

التقليدية. غير الذهان مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ريسبيريدون ينتمي . )التواصلفي ومشاكل اآلخرين ، مع التفاعل

الدماغ.في الطبيعية المواد بعض نشاط تغيير طريق عن يعمل إنه

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )الفمفي بسرعة يذوب قرص (الفم طريق عن متحللة وأقراص  ، )سائل(ومحلول أقراص ، شكل على ريسبيريدون يأتي
بدونأو مع اليوم في مرتين أو مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها
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بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في ريسبيريدون خذ غذاء.

أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ريسبيريدون خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

أو بالماء الفموي المحلول تناول يمكنك الفموي. ريسبيريدون محلول من جرعتك لقياس المرفقة القطارة استخدم

الكوال.أو الشاي مع المحلول تتناول ال الدسم. قليل الحليب أو القهوة أو البرتقال عصير

أخرج المعدنية. العبوة لتقشير الجافة األيدي استخدم ذلك ، من بدال ًالرقاقة. خالل من الفموي التفكك قرص دفع تحاول ال

تسحق أو تمضغ ال سائل. بدون أو مع بلعه ويمكن بسرعة اللوحي الجهاز يذوب لسانك. على وضعه فوراً اللوحي الجهاز

القرص.

الدواء.مع بالتكيف لجسمك للسماح تدريجيا ًجرعتك ويزيد ريسبيريدون من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

أكثر أو أسابيع عدة األمر يستغرق قد حالتك. يعالج لن ولكنه بك الخاصة األعراض على السيطرة في  Risperidoneيساعد قد

تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى ريسبيريدون تناول في استمر للريسبيريدون. الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل

مرضك عالج يصبح وقد األعراض تعود فقد ريسبيريدون ، تناول عن فجأة توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون ريسبيريدون

صعوبة.أكثر

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ريسبيريدون ،أخذ قبل

أخرى.أدوية أي أو ريسبيريدون من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(كلوزابين  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )تيجريتول(كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
 ، )الرودوبادوبار ، (ليفودوبا  ، )دوستينكس(كابيرجولين  ، )بارلوديل(بروموكريبتين مثل الدوبامين ناهضات  ؛ )كلوزاريل

العقلية. لألمراض أخرى أدوية النوبات ؛ أو الدم ضغط ارتفاع أو للقلق أدوية  ؛ )ريكيب(روبينيرول  ، )بيرماكس(بيرجوليد

Quinaglute ، (Quinidexكينيدين  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )سولفوتونلومينال ، (الفينوباربيتال  ؛ )باكسيل(باروكستين
الفالبرويك وحمض المهدئات. منومة؛ حبوب المهدئات.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  )زانتاك(رانيتيدين  ؛ )

Depakene) ، Depakote(.

قد كنت إذا الكحول ؛ من كبيرة كميات أو الشوارع في المخدرات استخدام لك سبق أو تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

الجهاز في اضطراب  ؛ (PDباركنسون بمرض أصبت أن سبق أو لديك كان إذا الموصوفة ؛ األدوية استخدام في أفرطت

 ؛ )الكوليسترولمستويات ارتفاع (دسليبيدميا . )والتوازنالعضالت في والتحكم الحركة في صعوبات يسبب العصبي

على الحفاظ في مشكلة البلع في صعوبة البيضاء. الدم خاليا انخفاض أو الدم في البيضاء الدم خاليا مستوى انخفاض

فشل الدم. ضغط انخفاض أو ارتفاع القلب؛ ضربات انتظام عدم . )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة الثدي؛ سرطان توازنك

مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا أو الكبد. أو والكلى القلب أمراض النوبات؛ دماغية سكتة قلبية نوبة القلب؛

اآلثار بسبب عقلي لمرض دواء تناول عن التوقف عليك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر به. أصبت أن سبق أو السكري بمرض

الشديدة.الجانبية
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أو للحمل تخططين كنت إذا أو الحمل ، من األخيرة القليلة األشهر في كنت إذا خاصة حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

عند مشاكل  Risperidoneيسبب قد بطبيبك. فاتصل ريسبيريدون ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة

الحمل.من األخيرة األشهر خالل تناوله تم إذا الوالدة بعد الوالدة حديثي األطفال

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

ريسبيريدون.

الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك قد ريسبيريدون أن تعلم أن يجب

عليك.

ريسبيريدون.تناول أثناء الكحول تشرب ال الدواء. هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تعلم أن يجب

لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

غير األشخاص من السكري بمرض لإلصابة عرضة أكثر فأنت بالفصام ، مصاباً كنت إذا بالفعل. بالسكري مصاباً تكن

كان إذا الفور على طبيبك أخبر الخطر. هذا زيادة إلى مماثلة أدوية أو ريسبيريدون عقار تناول يؤدي وقد بالفصام ، المصابين

الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة الشديد ، العطش ريسبيريدون: تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك

يتم ال التي الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ، هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف. أو

عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة يسبب أن يمكن عالجها

الفم ،جفاف الكيتوني الحماض أعراض تشمل مبكرة. مرحلة في

عندما يسخن أو جداً حاراً الجو يصبح عندما يبرد أن جسمك على الصعب من يجعل قد الريسبيريدون أن تعلم أن يجب

للغاية.منخفضة أو عالية حرارة لدرجات التعرض أو شاقة تمارين لممارسة تخطط كنت إذا طبيبك أخبر جداً. بارداً يصبح

هذا االستلقاء. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد ريسبيريدون أن تعلم أن يجب

األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه لتجنب ريسبيريدون. تناول في البدء عند شيوعاً أكثر

الوقوف.قبل دقائق لبضع

الذي دماغك تلف لمنع خاص غذائي نظام اتباع يجب وراثية حالة وهي  ، (PKUكيتون الفينيل بيلة من تعاني كنت إذا

أالنين.فينيل على تحتوي الفموي التفكك أقراص أن تعلم أن يجب  ، )شديدةذهنية إعاقة يسبب أن يمكن

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً ريسبيريدون يسبب قد

غثيان
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التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

جاففم

اللعابزيادة

الشهيةزيادة

الوزنزيادة

المعدةفي آالم

القلق

اإلثارة

األرق

المعتادمن أكثر يحلم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

إفرازاتأو الثدي تضخم

الفائتةأو المتأخرة الحيض فترات

الجنسيةالقدرة انخفاض

الرؤيةفي مشاكل

المفاصلأو العضالت آالم

اللونمتغيرة أو جافة بشرة

التبولصعوبة

توازنكعلى الحفاظ في صعوبة أو االستقرار بعدم الشعور أو الدوخة

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات قسم أو المهم التحذير قسم

حمُى

العضالتتصلب

هبوط

ارتباك

منتظمغير أو سريع نبض

التعرق

فيهاالتحكم يمكنك ال جسمك أو لوجهك عادية غير حركات

ضعف
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النوبات

الخفيفالمشي أو بطيئة حركات

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

لساعاتيستمر للقضيب مؤلم انتصاب

والمراهقين. األوالد أثداء حجم زيادة إلى يؤدي قد كما متوقع ، هو مما أكثر األطفال وزن زيادة في الريسبيريدون يتسبب قد

لطفلك.الدواء هذا إعطاء مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً ريسبيريدون يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

في الفم طريق عن المتحللة األقراص بتخزين دائماً قم . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

العبوة.فتح فور واستخدمها المختومة ، عبوتها

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

النعاس

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

مضطربهمعده

الرؤيةوضوح عدم

إغماء

دوخة

النوبات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للريسبيريدون.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

شفهيحل ®ريسبردال

لوحيةأجهزة ®ريسبردال

الفمطريق عن متحللة أقراص ®تابام ®ريسبردال

2022/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


MedlinePlusالدواء معلومات ريسبيريدون:مساء1:42ً 14 ، /22/4

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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