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 راهنمای مصرف هالو پریدول

 

باشد. این دارو  بررای نتتررل یمیرس برر اری از اترتم   از  می سایکوزاروهای ضدهالوپریدول از دسته د

اتتمل دو قطبی و ت ک مورد استفاده قرار مری ی ررد. ایرن دارو در نوتراه نمروده دوره  ،جمله اسک زوفرنی

بردوه  ب ماری و نس نرده یمئس و جلوی ری از حمم  بعدی موثر می باشد و نباید زودتر از موید مقرر و

 نظر پزشک قطع شود.

می باشرد. ازنروت تزریقری آه درمواقرع پرتاشر ری  ،آمپول و قطره در دسترسهالوپریدول به صور  قرص

 شود. شدید استفاده می

هالو پریدول مانتد بر اری از داروهای دی ر  یموه بر مزایای درمانی ممکن است یوارضی هس داشرته باشرد 

افراد ظاهر نمی شود و ایر هس بروز پ دا نتد هم شره تطرنراو و جردی  نه این یوارض هم شه و در تمامی

 ن رتتد.

هراهدانش اه یلوم پزشکی و تدما  بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  – معاونت درماه  

روزبهب مارستاه   
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 ،ش باشد. یروارض جرانبیمتافع آنها بر ار ب شتر از یوارضروانپزشک زمانی این دارو را تجویز می نتد نه  

بوده و  موقتیضور فعال ماده در بده ایجاد شده وتغ  را  ف زیولوژیک ماندیار و دائمی ن رتتد بلکه بعلت ح

 نشاه دهتده تاث ر دارون ز می باشد. 

قابل درماه هرتتدو ن ازی به قطع دارو ن رت و در اول ن فرصت بایرد برا پزشرک  ،بر اری از یوارض دارویی

 مشور  شود.

 عبارتند از: برخي از عوارض جانبي هالوپريدول

 ممکن است در برتی از افراد اشکال در بلع ایجاد شود. ●

ماراه انقباض و یرفت ی یضم  نه به صور  نج شده یرده و ستوه فقرا  است بروز در بعضی ب  ●

 می نتد.

و بازوها ممکن  اشکال در صحبت نرده، نش ده پا به زم ن هت ام راه رفتن و سختی یضم  ساق پا ●

 است بوجود ب اید.

حراس تی پوستی، یبوست احتباس ادرار و مدفوت، تاری دید، افزایش وزه، تواب آلودیی، وانتش های  ●

 و ناهش م ل جتری ن ز از یوارض احتمالی دارو می باشد.

 مي باشد.برگشت پذير و قابل درمان  عوارض جانبي دارو معموالً      

 :تداخل هالوپريدول با ساير داروها

لذا  زم است قبل  .بایث ناهش یا افزایش اثر دارو می شود ،مصرف بعضی از داروها به همراه هالوپریدول

 با پزشک مشور  نت د. ،از مصرف هریونه دارو

 به موارد زير توجه نمايید: لطفاً 

مصرف همزماه هالوپریدول با الکل، برتی داروهای ضد درد ، داروهای مخدر و آرام بخشها  موجب  

 واب آلودیی ب ش از حد، تتفس نامتاسب و افت فشارتوه می شود.ت
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  :صرف دارونکات قابل توجه در م

این دارو باید با نظر پزشک مصرف شود. از افزایش یا ناهش و یا قطع آه بدوه نظرر پزشرک ترودداری  ●

 شود.

در صرور  برروز مشرکم   .دارو می تواند همراه با غذا و یا با معده ترالی و یرک ل رواه آب م رل شرود ●

 یوارشی بهتر است همراه غذا مصرف شود.

امکاه بروز  ،زیرا با مصرف دارو .نارهایی نه ن از به هوش اری دارد، احت اط نت د هت ام رانتدیی یا انجام●

 تواب آلودیی وجود دارد.

تماس محلول های تورانی هالوپریدول با پوست جلوی ری نمای د زیرا می تواند بایث وانرتش هرای از  ●

 پوستی شود.

وسر ونهای محرافن نورتورشر د، ی ترک از ل  از قرار یرفتن ب ش از حد در برابر آفتاب تودداری نت د و ●

 فتابی و پوشش نامل استفاده نت د.آ

بایث تشکی دهاه، پوس دیی دنداه و ب ماریهای لثره و  ،نس شده بزاق به تصوص در ب ماراه سالخورده ●

 دهاه می شود، بتابراین حفن بهداشت دهاه و مرواو زده و تمل دنداه توص ه شود.

شری از دارو ، مقردار نرافی مایعرا ،م وه و سربزی مصررف نمای رد و تحررو و برای نراهش یبوسرت نا  ●

 ال تهای ورزشی تود را افزایش ده د.فع

 از دو برابر نرده دوز بعدی تودداری نت د. ،در صور  فراموش نرده یک دوز دارو ●

 در صور  بارداری، قبل از مصرف دارو، باردار بوده تود را  به پزشک اطمت ده د.  ●

 ر زماه ش ردهی، قبل از مصرف دارو  با پزشک مشور  نمای د.د ●

 برای رس ده به اثرا  درمانی متاسب ممکن است هفته ها زماه  زم باشد.  .دوره درماه را نامل نت د ●


