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risperidon
olarak telaffuz edilir (ris per' i yaptım)

ÖNEMLİ UYARI:

Araştırmalar, risperidon gibi antipsikotikler (akıl hastalığı ilaçları) alan demanslı yaşlı yetişkinlerin 
(hatırlama, net düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen ve 
ruh hali ve kişilikte değişikliklere neden olabilen bir beyin bozukluğu) olduğunu göstermiştir. tedavi 
sırasında artan ölüm riski vardır. Demansı olan yaşlı yetişkinler de tedavi sırasında felç veya inme 
geçirme şansı daha yüksek olabilir. Furosemid (Lasix) kullanıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz.

Risperidon, demanslı yaşlı erişkinlerde davranış problemlerinin tedavisi için Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) tarafından onaylanmamıştır. Siz, bir aile üyesi veya baktığınız birinin demansı varsa ve 
risperidon alıyorsa, bu ilacı yazan doktorla konuşun. Daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret 
edin:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Risperidon, 13 yaş ve üzeri yetişkinlerde ve gençlerde şizofreni (rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, 
hayata ilgi kaybına ve güçlü veya uygunsuz duygulara neden olan bir akıl hastalığı) semptomlarını tedavi 
etmek için kullanılır. Ayrıca yetişkinlerde ve 10 yaş ve üzeri bipolar bozukluğu olan (manik) ergenlerde ve 
çocuklarda mani (çılgınlık, anormal derecede heyecanlı veya tahriş olmuş ruh hali) veya karışık dönemlerin 
(birlikte meydana gelen mani ve depresyon belirtileri) tedavisinde kullanılır. depresif bozukluk; depresyon 
ataklarına, mani ataklarına ve diğer anormal ruh hallerine neden olan bir hastalık). Risperidon ayrıca, otizmli 
(tekrarlayıcı davranışa neden olan bir durum) olan 5 ila 16 yaş arasındaki ergenlerde ve çocuklarda 
saldırganlık, kendine zarar verme ve ani ruh hali değişiklikleri gibi davranış problemlerini tedavi etmek için 
kullanılır. başkalarıyla etkileşimde zorluk ve iletişimle ilgili sorunlar). Risperidon, atipik antipsikotikler adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki belirli doğal maddelerin aktivitesini değiştirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Risperidon, bir tablet, bir çözelti (sıvı) ve ağız yoluyla alınmak üzere ağızda dağılan bir tablet (ağızda hızla 
eriyen tablet) olarak gelir. Genellikle günde bir veya iki kez birlikte veya onsuz alınır.
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Gıda. Risperidonu her gün yaklaşık aynı saatte/saatlerde alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice 
izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Risperidonu 
aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Risperidon oral solüsyon dozunuzu ölçmek için sağlanan damlalığı kullanın. Oral solüsyonu su, 
portakal suyu, kahve veya az yağlı süt ile alabilirsiniz. Çözeltiyi çay veya kola ile almayın.

Ağızda dağılan tableti folyodan geçirmeye çalışmayın. Bunun yerine, folyo ambalajı soymak için 
kuru eller kullanın. Tableti hemen çıkarın ve dilinizin üzerine koyun. Tablet hızla çözülür ve sıvı ile 
veya sıvı olmadan yutulabilir. Tableti çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda risperidon ile başlayacak ve vücudunuzun ilaca uyum sağlaması için 
dozunuzu kademeli olarak artıracaktır.

Risperidon semptomlarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir ancak durumunuzu iyileştirmez. Risperidonun tam 

faydasını hissetmeniz birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile risperidon almaya devam 

edin. Doktorunuzla konuşmadan risperidon almayı bırakmayınız. Risperidon almayı aniden bırakırsanız, 

semptomlarınız geri dönebilir ve hastalığınızın tedavisi zorlaşabilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Risperidon almadan önce,

risperidon veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: antidepresanlar; karbamazepin (Tegretol); simetidin (Tagamet); 
klozapin (Clozaril); bromokriptin (Parlodel), kabergolin (Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), 
pergolid (Permax) ve ropinirol (Requip) gibi dopamin agonistleri; anksiyete, yüksek tansiyon veya 
nöbetler için ilaçlar; akıl hastalığı için diğer ilaçlar; paroksetin (Paxil); fenobarbital (Luminal, 
Solfoton); fenitoin (Dilantin); kinidin (Quinaglute, Quinidex); ranitidin (Zantac); rifampin (Rifadin, 
Rimactane); sakinleştirici; uyku hapları; sakinleştiriciler; ve valproik asit (Depakote, Depakene).

sokak uyuşturucuları veya çok miktarda alkol kullandıysanız veya kullandıysanız doktorunuza 
söyleyin; Reçeteli ilaçları aşırı kullandıysanız; Parkinson hastalığınız (PD; hareket, kas kontrolü ve 
denge ile ilgili zorluklara neden olan bir sinir sistemi bozukluğu) varsa veya daha önce 
geçirdiyseniz; dislipidemi (yüksek kolesterol seviyeleri); kanınızda düşük seviyede beyaz kan 
hücreleri veya beyaz kan hücrelerinde azalma; yutma zorluğu; dengenizi korumakta zorluk; meme 
kanseri; anjina (göğüs ağrısı); düzensiz kalp atışı; yüksek veya düşük tansiyon; kalp yetmezliği; kalp 
krizi; Bir inme; nöbetler; kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı; ya da siz ya da ailenizden birinin 
diyabeti varsa ya da daha önce geçirmişse. Ayrıca, ciddi yan etkiler nedeniyle akıl hastalığınız için 
ilaç almayı bırakmak zorunda kaldıysanız da doktorunuza söyleyin.
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Hamileyseniz, özellikle hamileliğinizin son birkaç ayındaysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Risperidon alırken hamile kalırsanız doktorunuzu 
arayın. Risperidon, hamileliğin son aylarında alınırsa doğum sonrası yenidoğanlarda sorunlara 
neden olabilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye risperidon kullandığınızı 
söyleyin.

risperidonun uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araba veya makine kullanmayın.

Alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini bilmelisiniz. Risperidon alırken 
alkol almayın.

Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde 
yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Şizofreniniz varsa, diyabet geliştirme olasılığınız 
şizofrenisi olmayan kişilere göre daha fazladır ve risperidon veya benzeri ilaçlar almak bu riski 
artırabilir. Risperidon kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. 
Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkar çıkmaz doktorunuzu aramanız çok önemlidir, çünkü 
tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen ciddi bir duruma neden olabilir. Ketoasidoz 
erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ketoasidoz belirtileri 
arasında ağız kuruluğu,

Risperidon'un çok ısındığında vücudunuzun soğumasını veya çok soğuduğunda ısınmasını 
zorlaştırabileceğini bilmelisiniz. Şiddetli egzersiz yapmayı veya aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Risperidon'un yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, risperidon almaya ilk başladığınızda daha sık görülür. Bu sorunu 
önlemek için yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde 
dinlendirin.

Fenilketonüriniz (PKU, beyninizde ciddi zihinsel engelliliğe neden olabilecek hasarı önlemek için 
özel bir diyetin izlenmesi gereken kalıtsal bir durum) varsa, ağızda dağılan tabletlerin fenilalanin 
içerdiğini bilmelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Risperidon yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa 
doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı
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kusma

ishal

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

kuru ağız

artan tükürük

Iştah artışı

kilo almak

karın ağrısı

endişe

çalkalama

huzursuzluk

normalden daha fazla rüya görmek

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

meme büyütme veya akıntı

geç veya cevapsız adet dönemleri

azalmış cinsel yetenek

görüş problemleri

kas veya eklem ağrısı

kuru veya renksiz cilt

idrar yapma zorluğu

baş dönmesi, dengesiz hissetme veya dengenizi korumakta zorluk çekme

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARILAR 
bölümünde veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde belirtilenlerden herhangi birini 
yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın:

ateş

kas sertliği

düşen

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hızlı veya düzensiz nabız

terlemek

Yüzünüzün veya vücudunuzun kontrol edemediğiniz olağandışı hareketleri

baygınlık
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nöbetler

yavaş hareketler veya karışık yürüyüş

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

saatlerce süren penisin ağrılı ereksiyon

Risperidon, çocukların beklenenden daha fazla kilo almasına ve erkek ve erkek ergenlerde meme 
boyutlarının büyümesine neden olabilir. Bu ilacı çocuğunuza vermenin riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Risperidon başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Ağızda dağılan tabletleri her zaman kapalı 
ambalajında   saklayın ve ambalajı açtıktan hemen sonra kullanın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kurban çöktüyse,
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nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
uyuşukluk

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

mide bulantısı

bulanık görme

bayılma

baş dönmesi

nöbetler

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun risperidon yanıtını kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Risperdal®Oral Çözüm

Risperdal®tabletler

Risperdal®M-TAB®Ağızda Parçalanan Tabletler
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ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022
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