نکات قابل توصیه در مورد ریسپریدون
 .1برای کاهش احساس سبکی سر و سرگیجه ،وضعیت
خود را از حالت خوابیده به نشسته به آهستگی
تغییر دهید.
 .2ضمن مصرف دارو در انجام کارهایی که نیاز به
هوشیاری باال دارد مانند رانندگی احتیاط کنید.
 .3قبل از مصرف سایر داروها بخصوص به صورت بدون
نسخه ،با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
 .4دارو را می توان بدون توجه به زمان غذا خوردن
مصرف کرد.

مصرف ریسپریدون در دوران بارداری و
شیردهی:
 .1مصرف ریسپریدون در  ۳ماهه اول بارداری می
تواند برای جنین مضر باشد  .مانند ایجا مشکالت
تنفسی  ،سوء تغذیه  ،اضطراب جنین و در صورتی
که در دوره مصرف ریسپریدون متوجه شدید که باردار
هستید  ،سریعا به پزشک اطالع دهید  .از قطع ناگهانی
و خودسرانه ریسپریدون خودداری کنید .
 .2از طریق شیرمادر به بدن نوزاد منتقل می شود و
می تواند به نوزاد آسیب برساند .

 .5در صورت قصد باردار شدن ،تا  ۱۲هفته بعد از تجویز

آشنایی با داروی

آخرین دوز عضالنی دارو صبرکنید.

ریسپریدون

موارد احتیاط:
 ممکن است در طول مصرف ریسپریدون حساسیت

مصرف در سالمندان

شما نسبت به هوای سرد و گرم افزایش یابد .از قرار

 .1بهتر است مصرف دارو با دوزهای پایین تر آغاز شود.

گرفتن در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم اجتناب

 .2در بیماران با اختالل فراموشی مصرف این دارو توصیه

کنید .در هوای گرم و هنگام فعالیت ،آب زیاد
بنوشید.

نمی شود

 از نوشیدن الکل در طول دوره درمان خودداری کنید.
مصرف الکل می تواند باعث تشدید عوارض جانبی
ریسپریدون شود.

بیمارستان روانپزشکی کاررگژناد

واحد آموزش رپستاری
رگداوری و نظارت:

زرها مالیی  ،کارشناس ارشد رپستاری

کد بروشورKH-A-14:

لینک کانال سروش بیمارستان:
@amozesh.kargarnejad

اتبستان ۱۳۹۷

ریسپریدون Rispridon

تت

ریسپریدون دارویی که تجویز آن در دو دهه اخیر به
شدت افزایش یافته است ،برای درمان اختالالت روانی در
بزرگساالن و کودکان مانند بیماری های اوتیسم ،اختالل
دو قطبی و اسکیزوفرنی استفاده می شود و در درمان
عالئم مثبت بیماری (حالت جنون ،اختالل فکری ،حالت
تهاجم) و درمان عالئم منفی بیماری (انزوا و گوشه گیری
از جمع) کاربرد دارد.

عوارض جانبی احتمالی ریسپریدون:

فراموش کردن دوز مصرفی:

بی قراری ،نگرانی ،عصبانیت ،تاری دید ،نقص عملکرد

به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید .اگر

جنسی ،گیجی ،اختالل در قاعدگی ،عوارضی چون بیقراری

نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی دارو هستید دوز

ذهنی و جسمی  ،بی خوابی ،افزایش ادرار ،تغییرات خلقی

فراموش شده را مصرف نکنید و طبق برنامه مصرفتان

 ،خارش یا بثورات جلدی ،درد پشت ،عوارض قلبی عروقی،

نوبت بعدی را مصرف نمایید .برای جبران دوز فراموش

افزایش ترشح شیر ،افزایش فعالیت غدد چربی ،بی

شده مقدار بیشتری دارو مصرف نکنید.

اشتهایی ،اشکال در تنفس ،افزایش یا کاهش حرارت بدن،
تشنج ،سختی در حرکت ،سختی در کشش عضالت.

توجه  :اولین نشانه های بهبودی و تاثیرات داروی
ریسپریدون معموال بعد از  ۴هفته بروز می کند .
در صورتی که در روزهای اول مصرف ریسپریدون
نشانه ای از بهبودی مشاهده نکردید  ،ناامید نشده
و مصرف دارو را ادامه دهید  .اگر بعد از  ۶هفته
از شروع مصرف ریسپریدون نشانه ای از بهبودی
مشاهده نکردید به پزشک خود اطالع دهید.

تداخل ریسپریدون با سایر داروها:
مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر ممکن است

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

باعث خواب آلودگی و یا کند شدن سرعت تنفس در شما

درصورت مصرف بیش از اندازه دارو سریعا در پی دریافت

شده که می تواند باعث عوارض جانبی خطرناک و یا

مراقبت های پزشکی اورژانسی باشید.

تهدید کننده زندگی شود.
قبل از مصرف قرص های خواب ،داروهای ضد درد مخدر،

خواب آلودگی ،افزایش میزان ضربان قلب ،احساس سبکی

داورهای تجویزی برای سرفه ،شل کننده های عضالنی ،یا

در سر ،ضعف و بی قراری در عضالت حرکتی چشم ها،

دارو مصرفی برای درمان اضطراب ،افسردگی ،یا تشنج با

آرواره ،گردن و دهان از نشانه های مصرف دوزهای بیش

دکتر خود مشورت کنید.

از اندازه هستند.

