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كلوزابين
)peen) 'za kloeكـ تنطق

هام:تحذير

العالج وأثناء العالج بدء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب خطيرة. دموية حالة كلوزابين يسبب أن يمكن

وقد البداية في األسبوع في واحدة مرة المخبرية الفحوصات طبيبك سيطلب العالج. بعد األقل على أسابيع 4 ولمدة

الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العالج. استمرار مع أقل بمعدل االختبارات يطلب

مهبلية إفرازات العدوى ؛ أو االنفلونزا عالمات من غيرها أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى ضعف؛ الشديد ؛ التعب

التبول. أثناء حرق أو ألم للشفاء ؛ طويال ًوقتاً تستغرق التي الجروح حلقك. أو فمك في تقرحات حكة. أو عادية غير

البطن.في ألم أو حولها ؛ أو المستقيم منطقة في ألم أو تقرحات

الشركات قبل من برنامج وضع تم خاص. مقيد توزيع برنامج خالل من فقط كلوزابين يتوفر الدواء ، هذا مخاطر بسبب

تقييم استراتيجيات برنامج يسمى الالزمة المراقبة دون كلوزابين يأخذون ال الناس أن من للتأكد للكلوزابين المصنعة

 REMSبرنامج في مسجلين بك الخاص والصيدلي طبيبك يكون أن يجب . )(REMSكلوزابين من والتخفيف المخاطر

Clozapine ،  طبيبك اسأل بك. الخاصة الدم اختبارات نتائج تلقى قد كان إذا إال األدوية بتوزيع الصيدلي يقوم ولن

أدويتك.ستتلقى وكيف البرنامج هذا حول المعلومات من مزيد على للحصول

تقود ال مضى. وقت أي في منها عانيت أو صرع نوبات من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر نوبات. كلوزابين يسبب قد

أو نفسك تؤذي فقد فجأة ، وعيك فقدت إذا ألنك كلوزابين ، عقار تناول أثناء تتسلق أو تسبح أو اآلالت تشغل أو السيارة

طارئ.طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل لنوبة ، تعرضت إذا اآلخرين.

أو تضخم (القلب عضلة اعتالل أو  ً)خطيرايكون قد الذي القلب عضلة تورم (القلب عضلة التهاب كلوزابين يسبب قد

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )طبيعيبشكل الدم ضخ عن القلب توقف التي القلب عضلة تضخم

ألم حمُى؛ السريع. التنفس أو التنفس في صعوبة االنفلونزا؛ اعراض تشبه باعراض الشديد ؛ التعب الفور: على بطبيبك

خاطفة.أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو صدر؛

جرعتك. زيادة عند أو مرة ألول تناوله في البدء عند خاصة الوقوف ، عند اإلغماء أو الدوار أو الدوخة كلوزابين يسبب قد

كنت إذا أو انتظامها عدم أو القلب ضربات في بطء أو القلب في قصور أو قلبية نوبة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الدمالرتفاع أدوية تتناول
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عليك ظهرت إذا أو اآلن ، الجفاف عالمات أو اإلسهال أو الشديد القيء من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الضغط.

تدريجيا ًجرعتك ويزيد كلوزابين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من العالج. أثناء وقت أي في األعراض هذه

تتناول ال كنت إذا طبيبك إلى تحدث الجانبي. التأثير لهذا تعرضك فرصة وتقليل الدواء مع للتكيف الوقت جسمك لمنح

كلوزابين.من منخفضة بجرعة العالج بإعادة طبيبك يخبرك أن المحتمل من أكثر. أو يومين لمدة كلوزابين

السن:كبار في استخدم

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
العالج.أثناء للوفاة متزايدة فرصة لديهم الكلوزابين مثل  )العقليةلألمراض أدوية

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

مصاباً به تعتني شخص أي أو أسرتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا كلوزابين وصف الذي الطبيب إلى تحدث بالخرف.

/FDA:Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govموقع بزيارة قم المعلومات من لمزيد الدواء. هذا ويتناول بالخرف
http://www.fda.gov

الدواء؟هذا وصف لماذا

بالحياة ، االهتمام وفقدان عادي ، غير أو مضطرب تفكير يسبب عقلي مرض (الفصام أعراض لعالج كلوزابين يستخدم

أن المحتمل من و أنفسهم قتل حاولوا الذين أو األخرى األدوية تساعدهم لم الذين األشخاص في  )مناسبةغير أو قوية وعواطف

إنه التقليدية. غير الذهان مضادات تسمى األدوية من فئة إلى كلوزابين ينتمي أخرى. مرة إيذائهم أو أنفسهم قتل يحاولوا

الدماغ.في الطبيعية المواد بعض نشاط تغيير طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ألخذها  )سائل(فموي ومعلق  ، )الفمفي بسرعة يذوب قرص (الفم طريق عن متحلل قرص قرص ، شكل على كلوزابين يأتي

الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في كلوزابين خذ يومياً. مرتين أو مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن

حسب بالضبط كلوزابين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات.

أخرج الرقائق. لتقشير الجافة األيدي استخدم ذلك ، من بدال ًالرقائق. عبوة خالل من الفموي التفكك قرص دفع تحاول ال

األقراص البتالع للماء حاجة ال اللعاب. مع بلعه ويمكن بسرعة اللوحي الجهاز يذوب لسانك. على وضعه فوراً اللوحي الجهاز

المتحللة.

التالية:الخطوات اتبع الفم ، طريق عن كلوزابين تعليق لقياس

رج . )اليمينإلى (الساعة عقارب اتجاه في الغطاء تدوير طريق عن الفموي التعليق وعاء على الغطاء إحكام من تأكد 1.

االستخدام.قبل ثوان 10ٍ لمدة وألسفل ألعلى الزجاجة

األولى المرة في . )اليسارإلى (الساعة عقارب اتجاه عكس لفه ثم الغطاء ، على الضغط طريق عن الزجاجة غطاء بإزالة قم 2.

المحولمن العلوي الجزء تبطين يتم حتى الزجاجة في المحول ادفع جديدة ، زجاجة فيها تفتح التي
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الزجاجة.من العلوي الجزء مع

مل ، 1 من أكثر جرعتك كانت إذا . )مل1 (األصغر الفموية المحقنة استخدم أقل ، أو مل 1 جرعتك كانت إذا 3.

.)مل9 (األكبر الفموية المحقنة فاستخدم

المحول. في الفموية للمحقنة المفتوح الطرف أدخل ثم المكبس. سحب طريق عن الهواء طريق عن المحقنة امأل 4.

المكبس.على الضغط طريق عن الزجاجة إلى الفموية المحقنة من الهواء كل ادفع

إلى الزجاجة من الدواء بعض اسحب عقب. على رأساً بحذر الزجاجة اقلب مكانها ، في الفموية المحقنة تثبيت أثناء 5.

للخارج.بالكامل المكبس سحب عدم على احرص المكبس. سحب طريق عن الفموية المحقنة

يعود حتى المكبس على اضغط الفموية. المحقنة في المكبس نهاية من بالقرب الهواء من صغيرة كمية سترى 6.

الفموية.المحقنة في الصحيحة الدواء جرعة لسحب المكبس اسحب الهواء. ويختفي الزجاجة إلى الدواء

بإزالة قم األعلى. في المحقنة تكون بحيث ألعلى بحذر الزجاجة اقلب الزجاجة ، في الفموية المحقنة تمسك تزال ال بينما 7.

الفموية. المحقنة في سحبه بعد مباشرة الدواء خذ المكبس. على الضغط دون الزجاجة عنق محول من الفموية المحقنة

الحقاً.الستخدامها المحقنة في وتخزينها جرعة تحضر ال

وادفع الفم طريق عن المحقنة حول بإحكام شفتيك أغلق فمك. من واحد جانب في الفموية للمحقنة المفتوح الطرف ضع 8.

فمك.في يدخل ألنه ببطء الدواء ابتلع فمك. إلى السائل دخول مع ببطء المكبس

لتشديده. )اليمينإلى (الساعة عقارب اتجاه في وأدره الزجاجة على أخرى مرة الغطاء ضع الزجاجة. في المحول اترك 9.

الماء في الفموية المحقنة طرف وضع بالماء كوباً امأل استخدام. كل بعد الصنبور من دافئ بماء الفموية المحقنة اشطف 10.

وعاء أو حوض في الماء لبث المكبس على اضغط الفموية. المحقنة إلى الماء واسحب المكبس اسحب الكوب. في

الشطف.ماء من بقايا أي من وتخلص الهواء في تجف الفم حقنة اترك نظيفة. الفموية المحقنة تصبح حتى منفصل

للكلوزابين. الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أسابيع عدة األمر يستغرق قد يعالجها. ال ولكنه الفصام على كلوزابين يسيطر

طبيبك يرغب قد طبيبك. مع التحدث دون كلوزابين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى كلوزابين تناول في استمر

تدريجيا.ًجرعتك تقليل في األرجح على

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا يوصف أن ينبغي ال

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

كلوزابين ،تناول قبل

كلوزابين. أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو كلوزابين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

مثل الهيستامين مضادات يلي: مما وأي هام تحذير قسم في المذكورة تلك ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، E ، EES-(Mycinواإلريثروميسين  )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الحيوية المضادات  ؛ )بينادريل(ديفينهيدرامين

ويلبوترين ،أبلينزين ، (بوبروبيون  ؛ )تاجامت(سيميتيدين  ؛ )كوجنتين(البنزتروبين  ؛ )وغيرهما
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 ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )وغيرهاسيلفيما ، سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )سيمبالتا(دولوكستين .مثل

والمهدئات.  ؛ )لميسيل(تيربينافين منومة؛ حبوب  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ، (باروكسيتين

سيكلوبنزابرين  ؛ ( )SSRIsالجانبيةاآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

أدوية الغثيان ؛ أو الحركة دوار أو العقلي المرض أو الدم ضغط ارتفاع أو للقلق أدوية  ؛ )يكسابرو(اسكيتالوبرام  ؛ )أمريكس(

الحمل موانع  ؛ )نيويديكستافي (وكينيدين  ، )ريثمول(بروبافينون فليكاينيد ، إنكاينيد ، مثل المنتظمة غير القلب لضربات

 ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين أو  )وغيرهاتيريل ، تيجريتول ، إكويترو ، (كاربامازيبين مثل النوبات أدوية الفموية

االنتقائيةالسيروتونين امتصاص مثبطات المهدئات.  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين

Contrave(   ، فيZyban

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أي من عانيت قد عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر هام ، تحذير قسم في المذكورة الحالة إلى باإلضافة

 )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب قد نادرة قلبية مشكلة ( QTمن طويلة لفترة مضى وقت
تعاني كنت إذا أو انتفاخ. أو المعدة في ألم أو قيء أو غثيان أو إمساك من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر السكري. مرض أو

العلوص  ؛ )الكوليسترولمستويات ارتفاع (دسليبيدميا  ؛ )ذكوريةتناسلية غدة (البروستاتا أو البولي الجهاز في مشاكل من

الحفاظ في مشكلة الدم. ضغط انخفاض أو ارتفاع الزرق؛  ؛ ء)األمعاعبر يتحرك أن الطعام فيها يستطيع ال حالة (الشللي

لمرض دواء تناول عن التوقف عليك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو الرئة أو الكلى أو القلب أمراض أو توازنك على

الشديدة.الجانبية اآلثار بسبب عقلي

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

األطفال عند مشاكل كلوزابين يسبب قد بطبيبك. فاتصل كلوزابين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة

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

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

كلوزابين.

الدواء.هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تعلم أن يجب

الدواء.هذا فعالية من السجائر تدخين يقلل قد التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

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 كلوزابين عقار تناول يؤدي وقد بالفصام ، المصابين

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

أن يمكن الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ، هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف.

مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة يسبب

التنفس.وضيق والقيء والغثيان الفم جفاف الكيتوني: الحماض أعراض تشمل مبكرة.

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

يشكل الذي األسبارتام على تحتوي الفموي التفكك أقراص أن تعلم أن يجب  ، )شديدةذهنية إعاقة في يتسبب أن يمكن

أالنين.فينيل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء الكافيين على تحتوي التي المشروبات شرب حول طبيبك إلى تحدث

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة
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جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

في طبيبك يرغب قد آخر. دواء أي تناول قبل بطبيبك االتصال عليك يجب يومين ، من ألكثر كلوزابين تناول فاتتك إذا

أقل.بجرعة الدواء تشغيل إعادة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

النعاس

توازنكعلى الحفاظ في صعوبة أو االستقرار بعدم الشعور أو الدوخة

اللعابإفراز زيادة

جاففم

األرق

الراسصداع

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

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات أو المهمة التحذيرات قسم

القيءأو المعدة. في ألم أو تورم غثيان؛ إمساك؛

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي المصافحة

إغماء

هبوط

المثانةعلى السيطرة فقدان أو التبول صعوبة

ارتباك

الرؤيةفي تغييرات

اهتزاز

العضالتفي شديد تصلب

التعرق

السلوكفي التغييرات

عاديةغير كدمات أو نزيف

الشهيةفقدان

مضطربهمعده

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم
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الطاقةنقص

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

الفموي.المعلق تجميد أو بتبريد تقم ال . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً الغرفة

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

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

دوخة

إغماء

البطيءالتنفس

القلبضربات في تغير

الوعيفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للكلوزابين.

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

®كلوزاريل

FazaClo®ODT

®فيرساكلوز

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.

.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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