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 راهنماي مصرف ريسپريدون

شود. به  الههوهد در  در درمان برخی از بیماری های روان پزشكی مانند اسكیزوفرنی استفاده میریسپریدون 

نیهز  تهالت اضطرابی و اختهالت حرکتهیسال و برخی اخ 5-71قراری اختهل اوتیسم در کودکاندرمان بی

 مورد استفاده قرار می گیرد.

     از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن الهئهم و لوهوگیری از حمههت ب هدی مهو ر ادهاستف

 می باشد و نباید زودتر از موالد مقرر و بدون نظر پزشك قطع شود.

 دریسپریدون مانند بسیاری از داروهای دیگر  الهوه بر مزایای درمانی ممكن است الوارضی هم داشهت  باشهد

رض همیش  و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه  خطرنهاو و لهدی ک  این الوا

 نیستند. روانپزشك زمانی این دارو را تجویز می کند ک  منافع آنها بسیار بیشتر از الوارضشش باشد. 

 ر بدن ایجاد تغییرات فیزیولوژیك ماندگار و دائمی نیستند بوك  ب وت حضور ف ال ماده د دالوارض لانبی

شدهد موقتی بوده و نشان دهنده تا یر دارو نیزمی باشد. بسیاری از الوارض دارویی قابل درمان هستندو نیهازی 

 ب  قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشك مشورت شود.

 

هراندانشگاه الووم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –م اونت درمان   

زب روبیمارستان   
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 عبارتند از: برخي از عوارض جانبي ريسپريدون

طرابد بی قهرارید مشهكل در حافظه  یها تمرکهزد سردردد خواب آلودگید سرگیج د احساس سبكی سرد اض

تحریك پذیرید اشكاالت خوابد خشكی دهاند ناراحتی م دهد اسهالد یبوسهتد سهوزس سهر دلد افهزایش 

وزند گوودردد سرف د آبریزس بینید بثورات لودید  حساسیت ب  نورد کاهش میل لنسید تورم پستان هها یها 

مشكل در دفع ادرارد افزایش ترشح بزاق بخصهو  آبریهزس از ترشح از آنهاد افزایش خونریزی قاالدگی و 

 .دهان در زمان خواب 

 تداخل ريسپريدون با ساير داروها

بها پزشهك خهود   ریسپریدون با برخی از داروها تداخل دارد. در صهورت اسهتفاده از داروههای دیگهر حتمهاً

 نمایید.مشورت کنید. ازمصرف هرگون  داروی دیگر ب  صورت خودسران  خودداری 

 لطفا به موارد زير توجه نمايید: 

مهی توانهد مولها کهاهش شهدید فشهار  دمصرف همزمان ریسپریدون با داروهای کاهش دهنده فشار خون

 خون گردد.

 مصرف همزمان ریسپریدون با داروهای ضدافسردگید آنتی هیستامین ههاد آرام بخهش هها و ضهد دردههای

 یش می دهد. حاوی مخدرد ا رات این داروها را افزا

:درصورت مصرف هرکدام از داروهای زیرد باید ب  پزشك اطهع دهید 

ن بیمهاری پارکینسهون وداروههایی که  بهرای درمها ریفامپیند فووکستین دفنوباربیتالد  فنی توئیند کاربامازپین

 می شود مانند: لوودوپا و...استفاده 

ورت ابته ب  بیماری دیابت و یا داشتن سابق  خانوادگی دیابت و مشكهت کبدی و کویوی پزشهك در ص

 را مطوع کنید.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86
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ًهنگهام تغییهر وضه یت ناگههانی شهود. در  ریسپریدون ممكن است باالث ایجاد احساس سرگیج  خصوصها

  ر وض یت دهید.صورت بروز این حالتد ب  آرامی از موق یت خوابیده یا نشست  ب  ایستاده تغیی

  ریسپریدون می تواند حالت خواب آلودگی ایجاد کندد بنابراین تا زمهان مشهخش شهدن میهزان تها یر آن در

 از رانندگی یا انجام کارهایی ک  نیاز ب  دقت دارند پرهیز کنید. دبدن

.دارو را میتوانید همراه غذا یا ناشتا مصرف کنید 

ز رطوبتد نور مستقیم و حرارت زیاد نگهداری کنید.دارو را در دمای م مولی اتاق دور ا 

 .قر  ها را باید بطور کامل ببو ید و از لویدن یا خرد کردن آن خودداری کنید 

 می کند؛ لذا از نوشیدن الكل پرهیز کنیدگیجی این دارو را تشدیدالكل حالت خواب آلودگی و. 

ب  مصرف دارو ادام  دهید و برای کسا نتایج درمانی  حداقل چند هفت  باید دبرای بهبود نشان  های بیماری

 .مطووبد دارو را طبق دستور پزشك مصرف کنید

 آن را باید مصرف  ددر صورت فراموس کردن یك دوز دارود ب  محض ب  خاطر آوردن دوز فراموس شده

هرگهز مقهدار دارو را دو زمان نوبت ب دی رسیده استد نوبت فراموس شده را رها کردهد   کنید. اما اگر تقریباً

 برابر نكنید.

 ًبا پزشك مشورت کنید. در صورت بارداری یا قصد باردار شدن و شیردهید حتما 

 

 

 

 


