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 راهنماي مصرف كلوزاپين

كلوزاپين يك داروی اعصاب و روان است و برای درمان اسكيزوفرنی و ساير اختالالت رفتاری به كار برده 

شود كه با داروهای ديگر مداوا نشده اند يا مقاومت نشان داده اند و يا  اين دارو به بيمارانی داده میمی شود. 

 است.  عوارض جانبی داروها برايشان قابل تحمل نبوده

اين دارو هم بر نشانه های مثبت  بيماری مانند )توهم و هذيان( و هم روی نشانه هاای منیای بيمااری  ˝معموال

 ز اجتماع ( اثر درمانی  قابل توجهی دارد.مانند )دوری ا

زيرا يكی از  .شود و بيمار تحت نظر قرار می گيرد درمان  با داروی كلوزاپين هميشه در بيمارستان شروع می

عوارض جانبی  اين دارو كاهش شديد گلبولهای سیيدخون می باشاد كاه الزا اسات قبال از شاروع دارو و 

شود و گلبولهای سیيد خون كنترل شود و اگر نتيجه طبيعی بود آنگاه  مصرف منظم آن، آزمايش خون انجاا

هراندانشگاه علوا پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ت  
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 می توان دارو را مصرف نمود و يا به مصرف آن ادامه داد.

  آزمايش خون جهت بررسای گلبولهاای سایيد هار  ،كلوزاپين در شش ماه اولدر صورت ادامه مصرف

  گردد.یهیته و در شش ماه دوا هر دو هیته و پس از آن هر ماه انجاا م

ممكن است عوارضی هم داشته باشد كاه  ،كلوزاپين مانند بسياری از داروهای ديگر  عالوه بر مزايای درمانی

اين عوارض هميشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هام باروز پيادا كناد هميشاه خ رناای و جادی 

سيار بيشتر از عوارضشش باشد. عاوارض نيستند. روانپزشك زمانی اين دارو را تجويز می كند كه منافع آنها ب

جانبی تغييرات فيزيولوژيك ماندگار و دائمی نيستند بلكه بعلت حضور فعال ماده در بدن ايجاد شده، ماوقتی 

بوده و نشان دهنده تاثير دارو نيز می باشد. بسياری از عوارض دارويی قابل درمان هستند و نيازی به ق ع دارو 

 يد با پزشك مشورت شود.نيست و در اولين فرصت با

 :برخي از عوارض جانبي كلوزاپين

      خالف ديگر داروهای ضد روانپريش اين دارو،كمتار موجاع عاوارض حركتای )لارزف و سایتی عضاالت(بر 

، بازا  فاراوان، افازايش خاواب آلاودگیكاهش شديد گلباول سایيد خون، ،ز عوارض شايع اين دارو.امی شود

، خشاكی دهاان، تشان  ضربان قلع، سرگيجه يبوسات، تهاوع، كااهش فشاارخون، افازايش قناد خاون، تعريا 

 بيقراری  می باشد.و

باه  ˝در صورت بروز عالئمی از قبيل تع، زخام گلاو، خساتگی و زخام  شااط م،ااطی ، بايساتی ساريعا

 پزشك اطالع داده شود.

 :وهاتداخل كلوزاپين با سایر دار

با پزشك خود مشورت   كلوزاپين با برخی از داروها تداخل دارد. در صورت استیاده از داروهای ديگر حتماً

  كنيد. ازمصرف هرگونه داروی ديگر به صورت خودسرانه خودداری نماييد.
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 لطفا به موارد زیر توجه نمایيد: 

 دهيد. در صورت مصرف كاربامازپين و فنی توئين ، به پزشك خود اطالع 

  .سيگار كشيدن س ح خونی كلوزاپين را كاهش می دهد و باعث كم شدن اثر درمانی دارو می شود 

 :نکات قابل توجه در مصرف دارو 

  .بدون اجازه پزشك دارو را ق ع نكنيد زيرا نشانه ها ممكن است عود كند 

  های خونی و بيمارانيكاه بيماریكلوزاپين در بيماران مبتال به تشن  كنترل نشده، بيماران مبتال به برخی

نباياد مصارف شاود. و در  ˝دچار كاهش شديد گلبول سیيد در اثر مصرف قبلی دارو شده اند، م لقا

 اختالل كبدی و اختالالت دستگاه قلبی و عروقی بايد با احتياط مصرف شود.

 .از نوشيدن الكل بپرهيزيد. الكل خواص خواب آلودگی اين دارو را  افزايش می دهد 

  اگر يك نوبت ازمصرف دارو را فراموف كرديد، بمحض يادآوری آن را ب،وريد. اگر نوبت نزديك

شده را رها كنيد و به برنامه منظم دارويی تان برگرديد و ميزان مصرف بعادی را  است نوبت فراموف

 دو برابر نكنيد.

 .در زمان مصرف اين دارو برای باردار شدن با پزشك مشورت كنيد 

 يردهی، قبل ازمصرف دارو با پزشك مشورت كنيد.در زمان ش  

 .از قرار گرفتن طوالنی مدت در هوای گرا خودداری نماييد و از ميزان كافی مايعات استیاده نماييد 

  جهت كاهش يبوست از مايعات ، سبزی و ميوه به ميزان كاافی اساتیاده نمايياد و تحاری و فعاليات هاای

  ورزشی خود را افزايش دهيد.


