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קלוזפין
'peen) za(kloe  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 הטיפול במהלך, הטיפול התחלת לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. חמור דם למצב לגרום יכול.
 שיזמין וייתכן בהתחלה בשבוע פעם המעבדה בדיקות את יזמין שלך הרופא. הטיפול לאחר שבועות4  ולפחות

התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. נמשך שלך שהטיפול ככל יותר נמוכה בתדירות הבדיקות את

; זיהום או שפעת של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום; חּולׁשהָ; קיצונית עייפות: שלך לרופא מיד
 בזמן צריבה או כאב; להחלים רב זמן שלוקח פצעים; בגרון או בפה פצעים; גירוד או חריגות נרתיקיות הפרשות

Clozapine בטן כאבי או; סביבו או הטבעת פי באזור כאבים או פצעים; שתן מתן

 ידי על הוקמה תוכנית. מיוחדת מוגבלת הפצה תוכנית באמצעות רק זמין קלוזפין, זו תרופה עם הסיכונים בגלל
תוכנית הנקראת הדרוש הניטור ללא קלוזפין נוטלים לא שאנשים בטוחים להיות כדי קלוזפין יצרני

Strategies )REMS(  Mitigation and Evaluation Risk .Clozapineלהיות חייבים שלך והרוקח הרופא 
 את קיבלו היא או הוא כן אם אלא שלך התרופה את יחלק לא שלך והרוקחREMS ,Clozapine  בתוכנית רשומים
.שלך התרופה את תקבל וכיצד זו תוכנית על נוסף מידע שלך מהרופא בקש. שלך הדם בדיקות תוצאות

, במכונית לנהוג אין. התקפים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר. להתקפים לגרום עלול קלוזפין
 להזיק עלול אתה, לפתע ההכרה את תאבד שאם מכיוון, קלוזפין נטילת בזמן לטפס או לשחות, מכונות להפעיל
.חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר, התקף חווה אתה אם. לאחרים או לעצמך

 לב שריר( קרדיומיופתיה או) מסוכנת להיות שעלולה הלב שריר של נפיחות( הלב שריר לדלקת לגרום עלול.
 לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). כרגיל דם לשאוב מהלב שעוצר מעובה או מוגדל

, מהיר דופק או; בחזה כאב; חום; מהירה נשימה או נשימה קשיי; שפעת דמויי תסמינים; קיצונית עייפות: שלך
Clozapine דופק או סדיר לא

 אותו לקחת מתחיל אתה כאשר במיוחד, קם כשאתה עילפון או סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול קלוזפין
 דופק או, לב ספיקת אי, לב התקף עברת או לך יש אם שלך לרופא ספר. גדל שלך המינון כאשר או לראשונה

דם של גבוהות לרמות תרופות נוטל אתה אם או סדיר ולא איטי
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 מפתח אתה אם או, עכשיו התייבשות סימני או שלשולים או קשות הקאות לך יש אם שלך לרופא גם ספר. לחַץַ
 את בהדרגה ויגדיל קלוזפין של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא. הטיפול במהלך עת בכל אלה תסמינים

 הרופא עם שוחח. זו לוואי תופעת שתחווה הסיכוי את ולהקטין לתרופות להסתגל זמן שלך לגוף לתת כדי המינון
 עם הטיפול את מחדש להתחיל לך יגיד כנראה שלך הרופא. יותר או יומיים במשך קלוזפין לוקח אינך אם שלך
.קלוזפין של נמוך מינון

:יותר במבוגרים שימוש

 לתקשר, בבהירות לחשוב, לזכור היכולת על המשפיעה מוחית הפרעה( דמנציה עם מבוגרים כי הראו מחקרים
( פסיכוטיות אנטי תרופות הנוטלים) ובאישיות הרוח במצב לשינויים לגרום ושעשוי יומיומיות פעולות ולבצע

.הטיפול במהלך למוות מוגבר סיכוי יש. קלוזפין כגון) נפש למחלות תרופות

-FDA:בן, אתה אם קלוזפין שרשם הרופא עם שוחח. דמנציה עם מבוגרים בקרב התנהגות בבעיות לטיפול 
  אינו )FDA(ה באתר בקר נוסף למידע. זו תרופה ונוטל מדמנציה סובל בו מטפל שאתה מישהו או משפחה
Clozapine/Drugs[/Drugs ]http://www.fda.gov והתרופות המזון מינהל ידי על מאושר

http://www.fda.gov

?זו תרופה נרשמה האם היי

 עניין אובדן, חריגה או מופרעת לחשיבה הגורמת נפש מחלת( סכיזופרניה של בסימפטומים לטיפול משמש קלוזפין
 שינסו להניח סביר. להתאבד שניסו או אחרות בתרופות נעזרו שלא אנשים אצל) הולמים לא או חזקים ורגשות בחיים
 על פועל זה. טיפוסיות לא פסיכוטיות אנטי הנקראות תרופות בקבוצת הואClozapine . שוב בעצמם לפגוע או להרוג

.במוח מסוימים טבעיים חומרים של הפעילות שינוי ידי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

הפה דרך לנטילה) נוזל( פומי ותרחיף), בפה במהירות שמתמוססת טבליה( הפה דרך מתפרקת טבליה, כטבליה מגיע.

 תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך קלוזפין קח. ביום פעמיים או פעם כלל בדרך נלקח זה.
. ההוראות לפי בדיוק קלוזפין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם

Clozapine שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין

 את לקלף כדי יבשות בידיים השתמש, זאת במקום. הכסף נייר אריזת דרך המתפוררת הטבליה את לדחוף תנסה אל
. רוק עם אותה לבלוע וניתן במהירות תתמוסס הטבליה. הלשון על אותה והנח הטבליה את מיד הוצא. הכסף נייר
.מתפרקות טבליות לבלוע כדי במים צורך אין

:הבאים השלבים את בצע, קלוזפין פומי תרחיף למדוד כדי

 הבקבוק את נער). ימינה( השעון כיוון עם המכסה סיבוב ידי על הפה התרחיף מיכל על מהודק שהכובע ודא1.
.השימוש לפני שניות10  במשך ולמטה למעלה

 בפעם). לשמאל( השעון כיוון נגד אותו סובב מכן ולאחר, הפקק על מטה כלפי דחיפה ידי על הבקבוק מכסה את הסר2.
מרופד יהיה המתאם של העליון שהחלק עד הבקבוק לתוך המתאם את דחפו, חדש בקבוק שפותחים הראשונה
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.הבקבוק של העליון החלק עם למעלה

, ל"מ-1 מ יותר הוא שלך המינון אם). ל"מ(1  יותר הקטן הפה במזרק השתמש, פחות או ל"מ1  הוא שלך המינון אם3.
).ל"מ(9  יותר הגדול הפה במזרק השתמש

 הפה מזרק של הפתוח הקצה את הכנס מכן לאחר. לאחור הבוכנה משיכת ידי על באוויר הפה מזרק את מלאו4.
.הבוכנה על מטה כלפי דחיפה ידי על הבקבוק לתוך האוראלי מהמזרק האוויר כל את דחוף. המתאם לתוך

 מהבקבוק מהתרופות חלק משוך. הפוך על הבקבוק את בזהירות הפוך, במקומו הפה מזרק החזקת כדי תוך5.
.החוצה הסוף עד הבוכנה את למשוך לא היזהר. לאחור הבוכנה משיכת ידי על הפה מזרק לתוך

 לבקבוק תחזור שהתרופה כך הבוכנה על לחץ. הפה במזרק הבוכנה קצה ליד אוויר של קטנה כמות תראה6.
.הפה למזרק הנכון התרופה מינון את לשאוב כדי הבוכנה את לאחור משוך. ייעלם והאוויר

 את הסר. למעלה יהיה שהמזרק כך מעלה כלפי הבקבוק את בזהירות סובב, בבקבוק הפה מזרק את מחזיק בעודך7.
 אותה שואב שאתה לאחר מיד התרופה את קח. הבוכנה על לדחוף מבלי הבקבוק צוואר ממתאם הפה מזרק

.יותר מאוחר לשימוש במזרק אותה ולאחסן מנה להכין אין. הפה למזרק

 על ולחץ הפה מזרק סביב השפתיים את היטב סגור. הפה של אחד לצד הפה מזרק של הפתוח הקצה את הנח8.
.לפה נכנסת כשהיא לאט התרופה את לבלוע. שלך לפה נכנס כשהנוזל באיטיות הבוכנה

 להדק כדי) ימינה( השעון בכיוון אותו וסובב הבקבוק על בחזרה הפקק את הנח. בבקבוק המתאם את השאר9.
.אותו

 המים לתוך הפה מזרק קצה את והנחו במים כוס מלאו. שימוש כל לאחר חמימים ברז במי הפה מזרק את שטפו10.
 המים את להשפריץ כדי הבוכנה על לחץ. הפה מזרק לתוך המים את ומשוך הבוכנה את לאחור משוך. שבכוס

 מי משאריות והשליך באוויר להתייבש הפה למזרק אפשר. נקי האוראלי שהמזרק עד נפרד למיכל או לכיור
.שטיפה

 התועלת את שתרגיש עד יותר או שבועות מספר שיחלפו ייתכן. אותה מרפא אינו אך בסכיזופרניה שולט קלוזפין
 הרופא עם לדבר מבלי קלוזפין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם קלוזפין ליטול המשך. קלוזפין של המלאה

.בהדרגה שלך המינון את להפחית ירצה כנראה שלך הרופא. שלך

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים זו תרופה לרשום אין

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,קלוזפין נטילת לפני
. קלוזפין בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לקלוזפין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 אנטיהיסטמינים: מהבאים אחד וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטים אלה את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

); אחריםEES, E, (Mycin- ואריתרומיצין(Cipro)  ציפרלקס כגון אנטיביוטיקה); בנאדריל( דיפנהידרמין כגון
,וולבוטרין, אפלנזין( בופרופיון(Tagamet);  סימטידין); קוגנטין( בנזטרופין
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 מחלות, גבוה דם לחץ, לחרדה תרופות(Lexapro);  אסציטלופרם); )cyclobenzaprine )Amrix; בקונטרבה, זיבן
( וקינידין) ריתמול( פרופאנון, פלקאיניד, אנקאיניד כמו סדיר לא לדופק תרופות; בחילות או תנועה מחלת, נפש

 או) אחרים(Equetro, Tegretol, Teril,  קרבמזפין כגון להתקפים תרופות; הפה דרך מניעה אמצעי); בנואדקסטה
 מעכבי; הרגעה תרופות); בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane (Dilantin, Phenytek);  פניטואין

duloxetine )Cymbalta(, fluoxetine  כגון(SSRIs)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה
,Prozac, Sarafem, Selfemra)אחרים fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva( ,(ו

;sertraline )Zoloft(-שינה כדורי ;terbinafine )Lamisil( ;את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הרגעה וכדורי 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

wort. ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 פעם אי היה משפחתך מבני מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר, חשובה אזהרה בסעיף המפורט למצב בנוסף
 ספר. סוכרת או) פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לדופק לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח
 בעיות פעם אי לך היו או לך יש אם או; התנפחות או בטן כאבי או הקאות, בחילות, עצירות לך יש אם שלך לרופא

 מצב( שיתוקileus ); גבוהות כולסטרול רמות( דיסליפידמיה); גברית רבייה בלוטת( הערמונית או השתן במערכת
 או; שלך המשקל שיווי על בשמירה בעיות; נמוך או גבוה דם לחץ; ּברַקִית); המעי דרך לנוע יכול אינו מזון שבו

 נפש למחלת תרופה לקחת להפסיק נאלצת פעם אי אם שלך לרופא גם ספר. כבד או ריאות, כליות, לב מחלת
.חמורות לוואי תופעות בגלל

 להריון להיכנס מתכננת את אם או, להריון האחרונים בחודשים את אם במיוחד, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 בילודים לבעיות לגרום עלולClozapine . שלך לרופא התקשר, קלוזפין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או

.ההריון של האחרונים החודשים במהלך נלקח הוא אם הלידה לאחר

.קלוזפין נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

.זו תרופה ידי על הנגרמת לנמנום להוסיף יכול שאלכוהול לדעת צריך אתה

.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי סיגריות עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

 אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
 להם שאין אנשים מאשר סוכרת לפתח יותר גבוה סיכוי לך יש, סכיזופרניה לך יש אם. סוכרת עדיין לך אין

 אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. הזה הסיכון את להגביר עלולה דומות תרופות או קלוזפין ונטילת, סכיזופרניה
 או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת, קיצוני צמא: קלוזפין נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים

 לגרום עלול בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים אחד לך שיש ברגע לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה
. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלול קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הנקרא חמור למצב

,נשימה קוצר, והקאות בחילות, בפה יובש: כוללים קטואצידוזיס של תסמינים

 שעלול שלך למוח נזק למנוע כדי מיוחדת דיאטה על להקפיד יש שבו תורשתי מצב(PKU,  פנילקטונוריה לך יש אם
 היוצר אספרטיים מכילות הפה דרך המתפרקות שהטבליות לדעת עליך), חמורה אינטלקטואלית למוגבלות לגרום

.פנילאלנין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן קפאין המכילים משקאות שתיית על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע
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 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

. נוספות תרופות נטילת לפני שלך לרופא להתקשר עליך, מיומיים יותר במשך קלוזפין ליטול מתגעגע אתה אם
.יותר נמוך במינון התרופה את מחדש להתחיל ירצה שלך שהרופא ייתכן

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Clozapine

נּומהָ

משקל שיווי על לשמור מתקשה או יציבה לא הרגשה, סחרחורת

מוגבר ריור

יבש פה

שקט אי

ראֹׁש ּכאְבֵ

 אלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובות אזהרות' בסעיפים המפורטים

הקאות או; בבטן כאב או נפיחות; בחילה; עצירות

בהן לשלוט יכול שאינך ידיים לוחץ

התִעלַפְּות

נופל

השתן   בשלפוחית שליטה אובדן או שתן במתן קושי

ּבלִּבּול

בראייה שינויים

יצִַיבּות אִי

חמורה שרירים נוקשות

מיְֹוזעָ

בהתנהגות שינויים

חריגות חבורות או דימום

תיאבון אובדן

קיבה קלקול

העיניים או העור של הצהבה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב
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אנרגיה חוסר

Clozapine התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
.הפה תרחיף את להקפיא או לקרר אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום ומעודף מאור והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

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

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

איטית נשימה

הלב בקצב שינוי

ההכרה אובדן

?אחר מידע לדעת צריך
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 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לקלוזפין שלך הגוף תגובת

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®קלוזאריל

FazaClo®ODT

®ורסקלוז

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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