مراقبت های مصرف کلوزاپین

تً ٌیچ عىُان دارَ تدَن اجازي پسضک قطع وطُد
در صُرت ترَز ٌرگُوً تة  ،عفُوت َ گلهلُدرد
پسضک خُد را مطهع کىد.
قثم از مصلر دارَ شطلارخلُن خلُد را اولدازي
تگیلردلد ،درصلُرت شطلارخلُن زدلر  9دارَ را
مصر وىمادد َ تً پسضک خُد اطالع دٌلد تلً
خصُظ در اتتدای درمان )
دَري درمان تا اده دارَ تادد كامم ضُد .ادله دارَ
وثادد تیطتر دا كمتر از مقدار تُصیً ضلدي مصلر
ضُد.

در صُرت شرامُش كردن دج وُتت مصر دارَ،تلً
مدض تً دادمَردن من وُتت تادد مصر ضلُد .ملگلر
ادىكً تقردثاً زمان مصر وُتت ت دي شرارسیلد تلاضلد.
در اده صلُرت از مصلر ولُتلت شلراملُش ضلدي َ
دَتراتر كردن مقلدار مصلر تل لدي تلادلد خلُدداري
ومُد.
اگر شطار خُن خُد در طُل دَري درمان تلیلص از 3
درجً کاٌص پیدا کلرد تلً پلسضلک خلُد اطلالع دٌلیلد
مثال ٌمیطً شطلارتلان  51تلُدي َ اکلىلُن  55ضلدي
است )

کلوزاپین

درصُرت اشسادص تیلص از حلد تلرضلدلات دٌلاولد تلً
خصُظ ٌىگاو خُاب تً پسضک خُد اطالع دٌلیلد َ
ٌىگاو خُاب حُنً ای رَی تانص خُد پٍه کىید.
مصر
دٌید .

ماد ات خُد را تا  2نلیلتلر در رَز اشلسادلص

در صُرت عدو مصر دارَ تً مدت  2رَز دلا
تیطتر ،پیص از مصر تلادلد تلا پلسضلج ملراجل لً
ضُد .در صُرت خطلیلد دٌلان از مداملو تلدَن
ضیر دا مب وثات جٍت اشلسادلص تلرضلدلات دٌلاولد
استفادي کىید.

در صُرت ترَز عارضلً دلثلُسلت تلً پلسضلک خلُد
اطالع دٌید.

ٌىگاو تغییر َض یت از حانت خُاتیدي تً وطستً َ
تً ادستادي تً مرامد ادىیار را اوجاو دٌد.

درصُرت داضته ٌر گُوً عالمت مثىد تر تد قلراری
 ،نرزش عضالت صُرت  ،حرکات غیر ارادی زتلان
َ گرشتگد صدا تً پسضک خُد اطالع دٌید.

ازمصر سیگار َ چای دک ساعت قلثلم َ دلک
ساعت ت د از مصر دارَ پرٌیس کىید.

بیمارستان  22بهمه قزيیه

از اوجاو کارٌادد کً ویاز تلً ٌلُضلیلاری کلاملم دارولد
تپرٌیسدد.

حانت خُاب منُدگد اده دارَ م مُال چىد ٌفتً پو از
مصر دارَ ترطر مد ضلُد .در صلُرت خلُاب
منُدگد تیص از حد تً پسضک خُد اطالع دٌید.

تهیه کننده :ناصر حاجی آقایی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

سال تُیٍ 1393 :
گزيٌ َذف  :بیماران ي َمزاَان
تاییذ کىىذٌ  :دفتز آمًسش

کلوزاپین چیست ؟

ویات مراقثتد
اشکال دارویی
قرظ  25میهد گرمد

کلًساپیه یک داريی ضذسایکًس ( ضذ ريان
پزیطی ) است  ،کٍ بزای ريان گسیختگی یا
اسکیشيفزوی استفادٌ می ضًد .

قرظ  511میهد گرمد

بزرسی مىظم خًن کساوی کٍ کلللًساپلیله
مصزف می کىىذ  ،ضزيری است .
کلًساپیه بزای درمان اسلکلیلشيفلزولی در
بیماراوی کٍ بٍ سایز داريَای ضذ سایلکلًس
پاسخ ومی دَىذ یا وسبت بٍ آن داريَا علذ
تحمل داروذ ،مصزف میضًد .
سایکًس یا ريان پزیطی  :بٍ معىای يضعیلت
ريحی رياوی غیزطبیعی است کٍ درطی آن
فزد میتًاوذ بٍ تًَمات َ ،ذیاوات  ،رفلتلار
عجیب ي غزیب ي گفتار عجیب ي غلزیلب
مبتال ضًد .ي ارتباط فزد با ياقعیت قطع ملی
ضًد .

درصًرتی کٍ در میاوٍ درمان بٍ بیمممار
پريستات آب سیاٌ در چشم

ممالمتم

شدید،مصرف داري را قطع کردٌ ي سریعما
با پزشک خًد مشًرت کىید .

در  6ماٍَ ايل مصزف َفتلٍ ای
یکبار خًن خًد را (اس وظز کاَص
گلبًل َای سفیذ خًن ) آسمایص
کىیذ  َ ) .جلُاب مزملادلص را
تً پسضک خُد اطالع دٌید .
درصُرتد کً طد اده ملدت
ت داد گهثُل ٌای سفلیلد خلُن
طثی د تُد در  6ماٍَ دي َلز
دي َفتٍ یکبلار خلًن خلًد را
آسمایص کىیذ .
اس مصزف َمشمان ایله داري بلا
داريَای ضذ تطىج  ،داريَلای
ضبٍ تزیاک  ،تزفىادیه ي اللکلل
خًدداری کىیذ .
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