
ســبحان دارو

ریسپریدون
 

 
 ریسپریدون :نام ژنریک

 دار دار خط قرص روکش:شکل دارویی
      هـب اـی دـیدرک دروـخرب   موهفماـن  اي  هـتکن   هـب رگا. باشد می سودمندشما بسیار   براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

   وراد نـیا زا هدافتـسا زاقبل . خود مشورت کنیدیا داروساز   دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري  اطالعات
  دراوـم رد  آن    فرـصم زا اذـل  ،تـسا هدیدرگشما تجویز   فعلی بیماري  دارو براي  این .نکات زیر در نظر گرفته شود

   لـباقم رد  آن   تارـطخ دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري در تصمیم .کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  مشابه
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوند ریسپریدونمورد در  .شود  دارو سنجیده  از مصرف  فواید حاصل

  :منع مصرف موارد
   تروـص رد نیـنچمه و  دـیراد  نودیرپـسیرداروي   هـب کیژرلآ ای يداعریغ شنکاو هنوگ ره ۀقباس هک در صورتی

  عـنم دراوم .ک خود اطالع دهیدداشتن  حساسیت به هر ماده دیگري مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزش
 . باشد موجود در دارو می ریسپریدون یا سایر محتویاتمصرف این دارو شامل واکنش افزایش حساسیت به 

 :حاملگی

     تروـشم دوـخ کـشزپ اـب نامرد همادا ای عورش يارب وراد فرصم زا لبق ندش رادراب دصق ای و يرادراب تروص رد
مانند لرزش، سفتی عضالت، خواب  وارضیبه عخر بارداري ممکن است منجر مصرف این دارو در سه ماهه آ. کنید

 .آلودگی، بی قراري، مشکالت تنفسی و یا تغذیه اي در نوزاد گردد
  :شیردهی

   زیوـجت دروـم رد ناتکشزپ ،نآ تارضم و نافعبه م با توجهلذا  گردد اندکی در شیر مادر ترشح می این دارو به مقدار
 .گیرد دارو تصمیم می

 :مصرف همراه با سایر داروها

  یـم فرصم اردارو، هر دارویی حتی داروهاي بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی اگر همزمان با این 
   فرـصم زا امـش کشزپ هک تسا مهم اصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، کنید 

  :داروهاي زیر اطالع داشته باشد
اهردـخم دـننام درد دـض ياـهوراد ،) اـه بنزودیازپین(بخشها  مانند آرامسیستم اعصاب مرکزي وهاي موثر بر دار،     

داروهاي موثر در فعالیت الکتریکی قلب مانند داروهاي موثر بر ماالریا، ) هیستامینها آنتی(داروهاي موثر در آلرژي 
  ياـهورادا و یا سایر داروهاي موثر بر مشکالت عصبی ه اختالالت ریتمی قلب، آلرژي، تعدادي از ضد افسردگی

  دـض  ياـهوراد     نوـخ راـشف هدـنهاک ياـهوراد) رها  دـم دـننام(داروهاي کاهنده پتاسیم  کاهنده ضربان قلب
  هیدروکلروتیازیدیا تورم مانند فوروزماید یا و داروهاي مدر جهت درمان مشکالت قلبی  پارکینسون مانند لوودوپا

زاـین امـش نودیرپسیر زود تسا نکمم اهنآ فرصم عطق ای عورش تروص رد هک نودیرپسیر رثا هدنهداروهاي کا   
 فنوباربیتال) ضد صرع(توئین  کاربامازپین و فنی) بیوتیک آنتی (ریفامپین : به تغییر داشته باشد

ه تغییر دوز ریسپریدون داروهاي افزایش دهنده اثر ریسپریدون که با شروع یا قطع مصرف آنها ممکن است نیاز ب
هاي  ها مانند پاروکستین، فلوکستین و ضد افسردگی ضد افسردگیکینیدین مورد استفاده در بیماري قلبی  :باشد

  اـه  نیزاـیتونف  لوـلونارپورپ ای لولونتآ دننام الاب نوخ راشف نامرد تهج اتب هدنریگ ياه مهار کنندهاي  سه حلقه
 )اسیدیته معده کاهنده(دین یا رانیتیدین یسایمتبخش  آرام جهت درمان سایکوز یا به عنوان

  :سایر بیماریها
   هـک دیوـش نئمطم. را تحت تأثیر قرار دهد ریسپریدونحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

 :هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصا موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطالع دهید
بیمارانی که داروهاي کاهنده فشار خون یا و فشار خون پایین  ، )آریتمی( ریتم قلبی نامنظم مانند لبیمشکالت ق

)  دـشاب      یـم زود میـظنت هـب زاـین اذـل    دوـش نوـخ راـشف شهاک ببس تسا نکمم نودیرپسیر( نمایند  مصرف می
 اـی یـبلق تالالتـخا ،ال    اـب نوـخ راـشف دـننام  دـنهد هاي مغزي را افزایش می بروز سکته احتمالمشکالتی که    

     لماـش نآ مـئالع هـک یتالکـشم  هقباـسي زبان، دهان و صورت ادسابقه حرکات غیر ار مشکالت عروقی مغز
پارکینسون یا  )سندرم نورولپتیک بدخیم(باشد  می درجه حرارت باال، سفتی عضالت، تعریق و یا کاهش هوشیاري

   كاـندرد اـیو     هدیـشک لوـط ظوـعن   تـباید ن    وـخ دیفـس لوـبلگ حطـس شهاک هقباس )دمانس(زوال عقل 
اختالالت درجه حرارت یا افزایش دماي بدن مشکالت کلیوي يدـبک تالکشم  نیتکالورـپ يالاـب حطـس    

سابقه خانوادگی یا شخصی لخته خون به دلیل  دهتد خون را افزایش میپروالکتین  هایی که سطح تودهیا خون و 
 )در اختالالت سایکوتیک موثر(مصرف  داروي آنتی سایکوتیک 

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
تروـشم دوـخ زاسوراد ای کشزپ اب ههبش هنوگ ره تروص رد و دییامن فرصم ناتکشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد   

  عـطق زا.      دـییامن يراددوـخ ناـمرد هرود رد لـکلا فرـصم زا . دـییامن لیم بآ ناویل کی اب ار وراد نیا. کنید
      عـطق یناـهگان و کـشزپ روتـسد نودـب ار وراد فرصم زگره .ون دستور پزشک خودداري نماییدمصرف دارو بد

   يراـمیب تیعـضو هب هجوت اب ار وراد زود ناتکشزپ. نکنید، زیرا ممکن است پزشکتان دارو را به تدریج قطع نماید
.    تـسا هدـش هیـصوت يرتمکشما تعیین می کند و در سالمندان و افرادي که مشکالت کلیوي یا کبدي دارند، دوز 

 تجویز گردد) صبح و شب(یا در دو دوز منقسم و ) صبح(این دارو ممکن است به صورت تک دوز . همیشه دوره
 .درمان را طبق دستور پزشک کامل نمایید

  :دوز فراموش شده
   کـیدزن رـگا لاحنبا ای. اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید

در .      دـیدرگرب یـلبق مظنـم مـیژر هـب و ویدـ ش فرصنم هدش شومارف زود فرصم زا ،دیدروآ دای هب يدعب زود نامز
 .نمایید مشورتصورت فراموشی دو دوز یا بیشتر با پزشک خود 

 
 

  :مصرف بیش از حد
عالئم مصرف . در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید

،  نتـفر هار   اـی و نداتـسیا  رد لاکـشا ،ندب یعیبط ریغ تاکرح ،یگتسخ ،یگدولآ بیش از حد این دارو شامل خواب
.باشد سرگیجه، افت فشار خون، ضربان قلب غیر طبیعی و غش کردن می

 :احتیاطاتهشدار ها و 

یـم هیـصوت، لذا گزارش شده استکنند،  مواردي از بروز و یا تشدید دیابت در افرادي که ریسپریدون مصرف می   
 .تان مشورت کنیدگردد براي بررسی وضعیت قند خون خود با پزشک

ی گردد براي وصیه مت، لذا گزارش شده استکنند،  مواردي از افزایش وزن در افرادي که ریسپریدون مصرف می
 . خود با پزشکتان مشورت کنیدبررسی وضعیت سالمتی 

رد وراد فرـصم زا نینچمه. یابد سکته مغزي افزایش میاحتمال بروز  ،اند در سالمندانی که دچار زوال عقل شده  
ت بروز عالئم در صور. نماییدشده اند، خودداري ) دمانس(زوال عقل  مبتال به سالمندانی که به دنبال سکته مغزي 

    یـتخرک و فعـض اـی وضعیت ذهنیتغییر ناگهانی در ( دینک تروشم کشزپ اب ًاعیرس ،نامرد لوط رد يزغم هتکس
 ) ، تکلم جویده جویده حتی براي دوره کوتاهیناگهانی صورت، دستها و یا پاها مخصوصا که یک طرفه باشد

سایر علل رفتارهاي تهاجمی بایستی بررسی واناندر کودکان و نوج قبل از شروع درمان براي اختالالت رفتاري ،
    ببـس تـسا نـکمم   وراد فرـصم ناـمز رد رییغت ،دش فعض و یگتسخ ببس ینس هورگ نیا رد نامرد رگا. گردد

 . قبل و حین مصرف دارو برررسی منظم وزن در این گروه سنی ضروري است. .بهبود مشکالت عدم توجه شود
 ،تـهج    هـک تـسا نـکمم اریز ،دییامن علطم وراد نیا فرصم زا ار دوخ کشزپقبل از جراحی آب مروارید چشم  

 .باز نگردد مورد انتظار به اندازه  ،  مردمک جراحی کدورت عدسی چشم
 ییاـنیب تالکـشم اـی و یگتـسخ ،هجیگرـس دننام يا مصرف این دارو ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته      

 .آالت با پزشک خود مشورت نماییدشود، لذا قبل از رانندگی و کار با ابزار
اـی کـشزپ اـب وراد فرـصم زا لـبق امتح ،دیراد ار زوتکال دننام يدنق تابیکرت لمحت مدع هقباس هک در صورتی      

 . داروساز خود مشورت کنید
  :عوارض جانبی

در    هتـساوخان تا رـثا نـ یا تمام  اگر چه .خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد مفید  اثرات در کنارهر دارو 
  اـب ورادن ـ یا   یبناـج   ضراوـع.  دـینک  مراجعهخود   پزشک به مشکلیبروز هر   در صورت اما بروز نمی کندفرد   یک

  اـهوراد   ضراوـع    هـک دیـشاب  خاطر داشته  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  آگاهی
  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب به
 خود مشورت کنید پزشک اذیل سریعا ب نادربروز عوارض در صورت :صوـصخ هـب بروز لخته خونی در وریدها   

ایجاد مشکالت تنفسی و درد قفسه سینه و  ودش لخته ایجاد شده جابجاکه ممکن است ) تورم، قرمزي و درد(پاها 
  اـی و اهتسد ،تروص یناهگان یتخرک و فعض ای ینهذ وضعیتانی در یا تغییر ناگه) دمانس(بروز زوال عقل نماید 

     هتکـس زورـب زا یـمئالع دـناوت  یـم اهنیا(پاها مخصوصا یک طرفه یا تکلم جویده جویده حتی براي دوره کوتاهی 
  ظوـعن)    میخدـب کـیتپلورون موردنـس(    يرایـشوه حطـس شهاـک قیرعت ،تالضع یتفس ،بت زورب) مغزي باشد

شامل  افزایش حساسیتواکنش دهان  و یا غیر ارادي زبان حرکات ریتمیک) پریاپیسم(کشیده دردناك یا طول 
 تب، تورم لبها، دهان، صورت و یا زبان، اشکال در تنفس، خارش، بثورات جلدي و افت ناگهانی فشار خون

 مورد 10به 1بیش از (عوارض جانبی شایعتر:( ب اوـخ همادا و نتفر باوخ هب عورش رد لاکشا مـسینوسنیکراپ  
  ،ناـهد قازب حشرت شیازفا، اختالل در پیاده روي، )ترمور(لرزش ، ختالل و کندي حرکات، سفتی عضالتا: شامل

 سردردآلودگی و کاهش هوشیاري  خوابسرازیر شدن آب دهان  و سفتی عضالت
 مورد 10 به 1 کمتر از(عوارض جانبی با شیوع کمتر:( تیـشنورب ،ینوـمونپ دـن  نام یـسفنت هاگتـسد ياهتنوفع،    

   نیتکالورـپ نوـمروه ینوخ حطس شیازفا سینوزیت، سرماخوردگی؛ عفونتهاي ادراري؛ عفونتهاي گوش؛ آنفوالنزا
  ،اـه و ترشح شیر از سینه مرداندر که ممکن است عالئمی مانند بزرگی سینه ، ناتوانی جنسی، کاهش میل جنسی 

ــزایش  ناــنز رد هــنایهام تداــع هرود یمظنماــن ــواب،   اهتــشا شهاــک اــی و  شیازــفا ،نزو اف ــتالالت خ اخ
    رادـیاپ اـی و هتـسهآ  ،يدارا رـیغ تاضابقنا لماش هک ینوتسیدقراري  پذیري، افسردگی، اضطراب و یا بی تحریک

  يزنیکـسیدسرگیجه د دیده می شوچشمها، دهان و یا فک ، صورت در ناحیهبه خصوص باشد که  عضالت می
)  روـمرت(  شزرـل  دـشاب  یـم یششک ای و به صورت انقباضات تکراري، پیچ و تاب دار يارادکه شامل حرکات غیر 

 تاري دید و یا عفونت مخاطی چشمسـفن یـگنت ،نوخ راشف شیازفا ،بلق نابرض شیازفا   هفرـس ،دردوـلگ،   
  اـی و ناحتی گوارشی، تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، سوءهاضمه، خشکی دهاناردرد یا آبریزش و یا خون دماغ 

اختیاري ادرار  بیگرفتگی عضالنی، درد عضالنی، استخوانی و یا مفصلی قرمزي و یا جوش پوستی دندان درد 
 تورم بدن، دستها و یا پاها، درد قفسه سینه، ضعف، خستگی و دردسقوط 

بدون هیچ مشکلی  از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را نگرانینیازي به 
 .مصرف می کنند

    یبناـج ضراوـع هـجوتم رگا اذل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع
 .دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید

  :شرایط نگهداري
 . دنگهداري شودسترس اطفال دید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 

  :دفتر مرکزي
14118-53695پستیکد،295شمارهغربی،فاطمیدکترخیابانتهران،

)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن
 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


