KT'LLAIYI\{A TALiMATI

niSPnnnAL I mg film tabtet
A$zdan allnr.

o

Etkin madde: Her bir film kaph tablet I mg risperidon igerir.

o

Yardtmu ma.Meler: Laktoz monohidrat, Mrsr nigastasr, Mikrokristalin seltiloz,
Hipromeloz,Magnezyum stearat, Koloidal susuz silika, Sodyum lauril siilfat, Propilen

glikol

t/

Bu ilacr kullanmaya

baglamadan iince

bu KIILLAI\MA TALiIIIATIM dikkaflice

okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o

Bu kullanma talimafim saklaymtz. Daha sonra tekrar okurnaya ihtiyag duyabilirsiniz.

o

EEer ilave sorulanntT olursa, liitfen doktorunum veya eczacmtza darugmtz.

o

Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmigtir, baslcalannavermeyiniz.

o

Bu ilactn kullantmt strastnd.a, dobora veya hastaneye gitti{inizde doborunuza bu ilacr
kull andt rtmtzt s dy ley iniz.

o

Bu talirnatta yaalanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size finerilen doam &Suda yiiksek
v ey a

u-

diigiik doz htll.amtay mtz.

Bu Kullanma Talirnafinda:

1.

NSpnnOnL nedir

2.

NSpenOlL'i htltanmadan

3.

NSPB&OIL nasil kuilarulv?

4.

Olast yan etkiler nelerdir?

5.

RflSPERDAL'iln saklanmast.

ve ne

igin kullanthr?
iince diklcat edilmesi gerekenler

BaglftIan yer almaktadr.
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nisppnnf,

nedir ye ne igin kullamlr?

o

RiSpfRDAt etkin madde olarak

.

RISpgRn ALbeyaz renkli, ortadan gentikli tablettir. 20 tablet igeren arnbalajlar ile

her bir

film kaph tablette I mg risperidon igerir.

kullamma sunulmaktadr.

.

niSpnROAL antipsikotikler olarak adlandrnlan ve bir gegit nrhsal bozukluk
(psikoz) durumunda kullamlan ilag grubuna datrildir.

o

RISPERDAL aga[rdaki durumlann tedavisinde kullamlmaktadrr.

o

Haltisinasyon (olmayan

bir geyi gormek, igitmek veya hissetmek), kuruntu,

zihin kangrkh[r, saldrganhk, a$rn gtiphecilik (paranoya), duygusal ve sosyal
gekingenlik gibi dtigiince, duygu velveya dawamglanmzr etkileyen durumlann

U

tedavisinde kullamlu. nISpgRDAL, a)rnca bu durumdaki kigilerin hisseuipi
ruhsal gOktintti, sugluluk duygusu, endige ve gerginlik gibi belirtileri azaltr.

o

Bozulan ruhsal durumun dengelenmesi igin kullamlr [ani geligen ve uzun

siireli ratratsrzhklarda; bipolar bozuklukta (ruhsal durumdaki zrt ytinlti
de$giklikler) gtizlenen tagkrnhk nObeti belirtilerinin kontrol altrna ahnmasrnda;
agresif veya di[er ykrcr dawamglann 6n planda oldu[u davramg ve di[er
yrkrcr davramg bozukluklanmn tedavisinde; gocuklarda ve ergenlerde otistik
bozuklu$a ba$r huzursuzluklann (agresif belirtiler, kendine zaftr venne, ofke
n6betleri, ani duygu durum de[igiklikleri) redavisinde].

u

2.

niSpBnml'ikullanmadaniincedihkatedilmesigerekenler

niSpEnO^Ll'i agagdaki durumlarda KULLAI{MAYIMZ
E[er:
Risperidon veya RISPERDAL'in bilegiminde bulunan yardrmcr maddelerden herhangi
birine kargr (yar&mcr maddeler listesine bakrruz) alerjiniz var ise,
Uzamrg QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani Oltimlere yol agabilen bir durum)

veya Torsades de Pointes (yagamr tehdit eden dtizensiz kalp ritmi)

hastasrysaruz

RISPERDAL' i kullanmayrruz.

KT
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nispBnoLr,'i agagdaki durumtarda nirc<lrr,i KULLAMMZ

-

Kalbinizde
(tansiyon)

bir sorun var ise. Bu dtizensiz bir kalp ritmi veya kan basrncrruzda
diigiikliik olabilir, ya da kan basrncr ilaglan kullamyor olabilirsiniz.

nispnnOnf

kan basrncmzda diigiiktUle sebep olabilir. ilag dozunuzun ayarlanmasr

gerekebilir.

-

Sizde inmeye yol agabilecek herhangi bir durum var ise. Bunlar yiiksek kan basrncr,
kalp-damar hastahklan ya da beyin dolagrmrnda bozukluk gibi durumlardr.

-

Datra tinceleri diliniz, apznrz veya ytiziiniizde sizin iste[iniz drgrnda hareketler
olduysa.

t/

-

Datra tinceden Ntiroleptik Malign Sendrom denilen

bir hastahpr gegirdiyseniz. Bu

hastah[rn belirtileri arasrnda, ateg, kaslarda sertlegme, terleme ya da bifing kaybt yer
almaktadr.

-

Parkinson Bunama hastahpr veya bunama var ise

Oncedenbeyaz kan hiicreleri sayrsrnda azalma gegirdiyseniz (bu durum bazr ilaglann
kullamlmasrna ba$r olabilir ya da baSka bir nedenden olabilir).

-

Diyabetiniz (qeker hastahlr) veya diyabet geligmesi riskiniz var ise

-

Kalp veya kan damarlan hastah[rmz veya beyin kan damarlan ile ilgili hastah[rmz
var ise

1..

- Epilepsi (Sara hastahpr) veya Parkinson Hastahlrmz var ise
- Eler erkek iseniz ve uzun siiren ya da a$rh olan bir sertlegme (ereksiyon)
gegirdiyseniz

-

Viicut srcakh[rmz kontrol etmede gugltik ya$ryorsaruzyadaWcudunuz gok srcaksa

Kalp krizi veya gegici iskemik atak (beyine kan akrgrrun gegici olarak

azalmasr)

gegirdiyseniz

-

Karaciler veya biibrek hastah[rmz var ise
Kammzdaki prolaktin horrronu miktafl fazla ise veya muhtemel bir prolaktine ba$r

tiimtiriiniiz var ise

-

Kalrtrmsal uzun QT sendromunuz (katp atrm ritminde bozukluk) var ise
Sayfa3l
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-

Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan prhulagmasr 0ykiisti var ise
(antipsikotikler kan prhtrsr olugumu ile iligkilendirilmektedir).

RiSpnROef almakta olan hastalarda gok ender olarak, enfeksiyon ile

savagmak igin gerekli

olan bazr ttirlerde beyu kan hiicresi sayrsrnda tehlikeli azalmalar bildirilmigtir. Bu nedenle
doktorunuz beyaz kan hUcresi sayrmlanruzr kontrol etmek isteyebilir.

RiSpgRDAL kilo almamza neden olabilir. Belirgin miktarda kilo almamz, saEhlmrzr
olumsuz yOnde etkileyebilir. Doktorunuz diizenli olarak kilonuzu kontrol etmelidir.

RISPERDAL almakta olan hastalarda geker (diyabeQ hastah[r veya tinceden var olan geker
hastah[rnda ktitiilegme g0riildii[ii igin, doktorunuz kan gekerinde ytikselmenin belirtilerini

kontrol etmelidir. Datra Onceden diyabeti olan hastalarda, kan gekeri (glukoz) dtizenli gekilde

U

izlenmelidir.
Gdz mercepinin bulamkh[r (katarakt) nedeniyle yaprlan 96z ameliyatr srasmda, g6zbebe[i

(g6ztin ortasrndaki siyah daire) gerekti[i tilgiide genigleyemeyebilir. Aym zamanda iris
(gtizUn renkli b6liimii) ameliyat esnasrnda gevgeyebilir ve bu dz gilzde hasara yol agabilir.

E[er bir 96z operasyonu planhyorsaruz, , doktorunuzabu ilacr almakta oldulunuzu mutlaka
siiyleyiniz.

Demansr olan yagh hastalar

Bunamasr olan yagh hastalarda inme riskinde artrg meydana gelebilir. Inme kaynakh
bunamanrz varsa risperidon kullanmamahsrmz.

t/

E[er siz ya da bakrcrruz,krsa bir siirc igin bile olsa, akli dummunuzda ani bir de$giklik, yiiz,

kol ve bacaklanruzda,ilzellikle tek tarafh ani bir zayrflrk ya da uyugukluk, veya konugma
bozuklu[u fark ederse, derhal doktorunuza bagvurunuz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.
Aynca;

- Konvansiyonel ve atipik

antipisikotik ilaglar demansa ba$r psikozu olan yagh hastalann

tedavisinde kullanrl&[rnda 6liim riskinde artlga neden olmaktadr.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza damgrruz.

KT
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nlSpEnOll'in

yiyecek ve igecek ile kullanlmasr:

RISPERDAL'i yemeklerden tince veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

RispgRDAL'i alkol ile birlikte kullanmayrruz.
Ilamitetik
ilact htllanmadan dnce

dokto runuza v eya e czacmtza daruS mu.

E[er hamile iseniz ya da hamile olmayr planhyorsamz bu ilacr almadan iince tavsiyeleri igin
doktonrnuza veya eczaclrntza danrgmrz. E[er hamileli[inizin son

iig ayrnda nlSpnROAf

kullandrysamz, yeni do[anlarda do$umu takiben giddeti de$gebilen titreme, kaslarda
gerginlik ve gev$eme, uyku hali, huzursuzluk, solunum stkrnflsr veya beslenme bozukluklan
gdrtilebilir. E[er bebefiniz bu semptomlann herhangi birini gegirirse, doktorunuzla iletigim

U

kunrnuz. RiSpBROel- "prolaktin" hormon seviyenizi ytikseltebilir ve bu tireme yetene$ni

(fertilite) etkileyebilir. ( Bkz.4. Olasr yan etkiler)
Tedaviniz strasutda lnmile oldu{wtruu

fark

edcrseniz lrcmen doktorunuza veya eczpcmvp

daruSmtz.

Emzirme

Ilaa htllanmadan

dnce doktormuza

v eya e czacmtza daruS

mtz.

RISPERDAL'i emzirme ddneminde doktorunuz kesin gerrekli oldu[una karar vermedi$
siirece kullanmayrmz.

Arag ve makine kultanml

U

RiSpgRDAL tedavisi suasrnda bag dOnmesi, yorgunluk ve g0rme problemleri ortaya
grkabilir. Doktorunuzla bu konuda konugmadan 6nce arag ve makine kullanmayruz.

niSpEnnN,'in igeri[inde bulunan
RISpnnpAf

bazr yardmcr rnaddeler hatrkrnda dnemli bilgiler

131 mg laktoz monohidrat igerir.

E[er

datra Onceden doktorunuz tarafindan bazt

gekerlere kargr dayamksrzhfrmz olduSu stiylenmigse

bu Ubbi iirtinU

almadan 6nce

doktorunuzla temasa geginiz.

RiSpnnOlf 0.4 mg

sodyum lauril siilfat iSerir. RISPERDAL her bir tablette 23 mg'dan

dahaaz sodyrm igerir. Sodyuma bafh herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Di[er ilaglar ile birlikte kullammr

KT
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E[er aga[rdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz, mutlaka doktonrnuzabilgi veriniz:

-

Beyniniz tizerinde etki g6steren sakinlegtirici ilaglar (benzodiazepinler);

a[n

igin

ahnan bazr ilaglar (opiatlar); alerji ilaglan (bazr antihistarninikler). Risperidon bunlann

sedatif etkilerini arttrrabilir.

-

Kalbinizdeki elektrik aktivitesini etkileyen ilaglar; iirn. srtma ilaglan, kalp ritmini
diizenleyen ilaglar, alerji ilaglan (antihistaminikler), bazr depresyon ilaglan ve ruh
hastahklan igin kullamlan bagka ilaglar

t/

-

IGlp atrglanm yavaglatan ilaglar

-

Parkinson Hastahg veya epilepsi tedavisi igin ilag ahyorsamz ilaglan (levodopa gibi)

Kandaki potasyumu azaltanilaglar (baa idrar s6kttirticiiler)

Ytiksek kan basrncr tedavisi ilaglan. RiSpfROAf kan basrncrm diigtirebilir.

Kalpteki sorunlar veya viicudunuzun bir biilgesinde srvr toplanmasrna baph gigliklerin
tedavisi igin kullamlan idrar s6kttiriicii ilaglar (0rn. furosemid ya da klorotiyazid). Tek
bagrna veya furosemid ile

birlikte ahnan RISpnnpAf, bunamasr olan yagh hastalarda

inme veya tiliim riskini arttrrabilir.

Agagdaki ilaglar risperidonun etkisini azaltabilir
- Rifampisin (bazr enfeksiyonlann tedavisinde kullarulan bir ilag)

- Karbamazepin, fenitoin (sara hastah[r ilaglan)
- Fenobarbital (sara hastahpr ve uyku ilacr)

U

Bu gibi ilaglara bagladrysamzveyakullanmayr braktrysamz, daha farkh bir risperidon dozuna
ihtiyag duyabilirsiniz.

Agalrdaki ilaglr risperidonun etkisini arttrabilir
- Kinidin (belirli tiplerdeki kalp hastahklanmn tedavisinde kullarulan bir ilaq)
- Paroksetin, fluoksetin, trisiklik antidepresanlar gibi depresyon ilaglan
- Betablokerler olarak bilinen ilaglar ftalp hastahklan ve tansiyon tedavisinde

kullailk)

- Fenotiyazinler (ruh hastahklanrun tedavisinde veya sakinlegtirici olarak kullanrlan ilaglar)

- Simetidin, ranitidin (midedeki asidi engellemek igin kullarulan ilaglar)
Sayta6l l7

Bu gibi ilaglara bagladrysanfl veya kullanmayr brraktrysamz, daha farkh bir risperidon dozuna
ihtiyaq duyabilirsiniz.

Efier regeteli ya da regetesiz herlungi bir ilact gu anda kullanryorsanu veya son zatnanlarda
kullandmrzsa liitfen doktorunuza veya eczacmtzp bunlar hal*mda bilgi veriniz.
3. RISPERDAL nasrl kullamlrr?

Uygun kullamm ve dozluygulama srkh$ igin talimatlar:
Doktorunuz RiSpgROAt ile tedavinizin ne kadar stirece[ini ve hangi dozda, kag tablet
almamz gerekti[ini size anlatacaktr. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak
uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayrruz.
Eger RISPERDAL'i nasrl almamz gerekti$ konusunda emin de[ilseniz mutlaka doktorunuza
v ey a eczacrmza dam gmrz.

nispfROel- in giinliik dozu, hastah[rmza ba$r olarak, 0.50 miligram ila 6 miligrarn
arasmda de[igir. Doktorunuzun talimatrna uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

A[rz yoluyla alrrur.
RiSpgRDAL'i yemeklerden tince veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.
Tabletleri yeterli miktarda srvr ile yrtunuz (6rne[in I bardak su ile).

u

De$gik yag gnrplan:
Qocuklarda kullammr:

o

$izofrenide:

18 yagrn alilndaki gocuklarda kullammrna dair yeterli deneyim yoktur.

o

Bipolar manide:

18 yagrn altrndaki gocuklarda kullammrna dair yeterli deneyim yoktur.

o

Yrkrcr davramg bozukluklannda:

50 kg'nin altrnda olan hastalar:
Baglangrg dozu olarak gunde bir defa 0.25 mg Onerilir.

KT
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Bu doz gerekti[inde, enfazla giin a$rn olmak kaydryla 0.25 mg'hk dozlarla arttmlabilir.
Genelde idame dozO.25 mg ile 0.75 mg arasrndadr.

50 kg veya iizerinde olan hastalar:
Baglangrg dozu olarak grinde bir defa 0.50 mg Onerilir.

Bu doz gerekti[inde, en fazla gun a$m olmak kaydryla 0.50 mg'hk dozlarla arttrnlabilir.
Genelde idame doz 0.50 mg

ile

1.5 mg arasrndadrr.

5 yagrn altrndaki gocuklarda kullammrna dair yeterli deneyim yoktur.

o

t,

Otizmde:

Qocuklar ve ergenler igin otizmde Onerilen giinlUk doz20 kg'rn altrndaki hastalar igin gtinde
O.25

mg,20kgve tisttindeki hastalar igin ise gtinde 0.50 mg'drr.

Yaghlarda kullammr:
$izofreni
Baglangrg dozu genelde gtinde

iki

defa 0.50 mg olarak Onerilir.

Doktorunuz tarafindan kullandr[rnru doz giinde

iki defa I

mg'dan

2 mg'a agamah olarak

arttrnlabilir.
Mani
Baglangrg dozu genelde giinde

U

iki

defa 0.50 mg olarak tinerilir.

Tedaviye nasrl yamt aldr[rmza ba$h olarak doktorunuz tarafindan kullandrfrnrz doz gtinde

iki

defa 1 mg'dan 2mg'aagamah olarak artunlabilir.
Doktorunuz tarafindan hangr dozda kag tablet almamz gerekti$ belirtilecektir.

0zel kullanrm durumlan:
Bdbrek yetmezli$:
Tedavi edilecek hastah[rruz ne olursa olsun risperidonun ttim baglangrg ve idame dozlan

yanya indirilmelidir. Doz artrgr bu hastalarda yava; olmahdr. Risperidon, bu

hasta

gruplannda dikkatli kullarulmah&r.

I(aracifer yetmezli$:

KT
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Tedavi edilecek hastah[rmz ne olursa olsun risperidonun ttim baglangrg ve idame dozlan

yanya indirilmelidir. Doz artrgr bu hastalarda yavaf olmahdr. Risperidon, bu

hasta

gruplannda dikkatli kullamlmahdr.

EEer NSPERDAL'in e*isinin gok giiglii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise
dolaorunuz

v q! a e czacmtz

ile konus unuz

Kutlanmanrz gerekenden daha fazla RiSPERDAL kuttan&ysamz:

NSp0nOlt'den kullanmttntz

t/

gerel<endcn

fazlasmt htllnnrrussantz bir doktor veya eczaa ile

lonusunuz.

Kullanmasr gerekenden daha fazla RISPERDAL kullanmrg hastada gu belirtiler g0rUlebilir:

uyuklam4 yorgunluk, anormal viicut hareketleri, ayakta durma ve yiiriimede problemler,
diigtik kan basrncrndan kaynaklanan bag dOnmesi ve kalp auglanmzda anormallik veya
niibetler.

nlSppnOl,L'i kullanmayr unutunnmz:
E[er bir doz almayr unutursamz, hatrladrsrnrz anda o dozu alrruz. Fakat eler bir sonraki
dozunuzun zamaru gelmigse unuttu[unuz dozu atlayp her zamanki gibi devam ediniz.

iki

veya datra fazladoz unuttuysamz doktorunuzla iletigime geginiz.

t,

Unutulan dozlan dengelemek igin gift doz uygul.arnaytntL

niSpgRDAL ile tedavi sonlandmldrE ndaki olugabilecek etkiler:
Doktorunuza damgmadan tedavinizi yanm brakusamz hastah[rruzrn belirtileri tekrar ortaya

grkabilir. RISPERDAL tedavisini brakrken doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmaftkga
dozu azaltarak brakrmz.
Datra fazla sorulanruz olursa doktor veya@zacrmza damgrnz.

4.Olasl yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi, RISPERDAL'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.
Sayfa9l
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Agagdahilerden

biri olursg niSpBnOf,'i kulanmayl durdurunuz ve DERIIAL

doktorunuza bitdiriniz veya size en yahm hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

-

Ozellikle bacaklanmzda gigme, aln ve krzankhk olursa. Bu durum, damar igerisinde
prhtr olugmasmrn belirtileri olabilir. Bu prhh, damar igerisinde akci[ere kadar gidebilir

ve g0liis a[nsr ve solunum guglflgu yapabilir. Bunamamz varsa ve krsa bir stire igin

bile olsa, akli durumunuzda ani bir de$giklik, yiiz, kol ve bacaklannrzda,Ozellikle tek

tarafh ani bir zayrflrk ya da uyugukluk veya konugma bozuklu[u fark ederseniz.
Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.

-

*N6roleptik
Ateg, kaslarda sertlegme, terleme ya da biling kaybr gegirirseniz. Bunlar
Malign Sendrorn" denilen bir hastah[rn belirtileri olabilir.

(,

-

Eper erkek iseniz ve uzun siiren ya da alnh olan bir sertlegme gegirirseniz. Bu duruma

"priapizm"denmektedir.

-

Diliniz,

aSzrruz veya ytiziiniizde sizin

iste$niz drgrnda ritmik harekefler oluyorsa. Bu

durum risperidonun kesilmesini gerektirebilir.

-

At"$, a$zda gigkinlik, yiiz, dil ve dudaklarda giglik, nefes darh[r, kagrntr, ciltte olugan
krzankhklar,bazendiigtik kan basrncr ile karakterize alerjik rcaksiyonlar olabilir.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan

nispnnOef'e

kargr ciddi alerjiniz var demeltir.

biri

sizde mevcut ise, sizin

Acil trbbi miidatraleye veya

hastaneye

yatrnlmamza gerek olabilir.

l

v

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek g6rtiliir.

Agagdakilerden herhangi birini fark edereeniz" doktorunuza siiyleyinfu:
Aga[rda bildirilen yan etkiler ortaya grkabilir:
Qok yaygm

10 hastanrn en az

Yaygrn

l0

Yaygrn olmayan
Seyrek

I'inde g6riilebilir.

lfi) hastamn birinden fazla g6riilebilir.
100 hastamn birinden az,f*at 1.000 hastanrn birinden fazla g6rtilebilir.
hastamn birinden az,fakat

1.000 hastamn birinden a:2, fakat 10.m0 hastamn birinden fazla
gtiriilebilir.

Qok seyrek

10.000 hastanrn birinden az g6riilebilir.

Sayfa 10
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Bilinmiyor : Eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor

Qok yaygrn (10 kullancda l'den fazlasmr etkiler)

-

So[uk algml{r belirtileri

I

Uykuya dalmada veya uykuyu stirdtirmede giigltik

Parkinsonizm:

Bu

durumun belirtileri gunlardr: Hareketlerde yavaglama veya

bozulma, kaslarda sertlik veya gerglnlik hissi (dtizgiin hareket edememenize sebep olur),
hatta bazen bir hareketin aniden donmasr ve sonra yeniden baglamasr, yava$ ve ayaklanm
siirtiyerek ytirtime, istiratrat esnasrnda titremeler, ttiktiriik artrgr veya a$zda sulanma, ytizdeki

ola[an ifadenin kaybr

(,

-

Uykulu hissetme, tepkinin azalmasr

-

Bag a[nsr

Yaygn (lfi) kullamcda

-

l

ile 10'unu etkiler)

Akci[er enfeksiyonu (pniimoni), giiEus enfeksiyonlan (brongit), sintis iltihabr

(siniizit), idrar yolu iltihabr, kulak a[nsr, grip gegiriyor gibi hissetme

-

RISPERDAL, prolaktin adrndaki bir hormonun kanrnrzda artmasma neden olabilir. Bu

durum belini verebilir ya da vermeyebilir. E[er belirti verirse, $unlar gOriilebilir; erkeklerde
memelerde pigme, ereksiyon olmasrnda ya da siirdtirmede zorluk veya bagka cinsel iglev

bozukluklan; kadrnlarda meme rahatsrzhfr, memelerden stit slzmasl, adet periyodunun

(,

gecikmesi veya adet diizeniyle

ilgili di[er problemler

-

Kilo alma, igtah arfip, igtatr azalmasr

-

Uyku bozukluklan, sinirlilik, depresyon, korku ve endige hali, uykusuzluk

Distoni: Bu durum yava$ veya siirekli istemsiz kas kasrlmasr anlamrndadr. Vticudun

herhangi

bir bOliimiinde gtirtilebilir ve anormal bir

dunrga neden olabilir. En gok ytiz

kaslannda gtiriiliir ve giiz, aprz, dtl ve genede anormal hareketler ile sonuglamr.

-

Bag diinmesi

Diskinezi: Kaslann istek drgr hareketleri anlamrndadr. Bu hareketler tekrarlayrcrdr ve

kasrlma, burulma yadase[irme geklinde ortaya grkar.

-

Titreme
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-

Bulamk g6rme, g0zde iltihap ( kzank gtiz)

Ifulbin hrzh atmasr, kan basmcrrun ytikselmesi, nefes darlt$
Bo[az a[nsr,Oksiirlik, burun kanama$, burun ukaruklt$

-

Kann a[nsr, kannda huzursuzluk, kusma, bulanh, kabrzhk, ishal, hazrmsrzhk, aEfl

kurulu[u, dig a[nsr

-

Deri dtikiintiileri, cilt krzankh[r

-

idrar kagrrma

Kaslarda spazmlar, kemik yadakas a[nsr, srt alnsr, eklem alnst

Vticutta, kollarda ya da bacaklarda gigmeler, ateg, g0[tis aSnst, halsizlik, bitkinlik, a[n
Diigmeler

Yaygn olmayan (1.000 kullancda

-

l

ile 10'unu etkiler)

Solunum yollannda iltihap, mesane iltihabr, g0z iltihabr, bademcik iltihabr, trnaklarda

mantar iltihabr, deride iltihap, viriislerin sebep oldu[u iltihap, akarlann deride yapfiB iltihap

-

Enfeksiyonlara kargr korunmada yardrmcr olan beyaz kan hiicrelerinde azalma, kan

pulcuklarrnda azalma (kanamanrn durmasrna yardrmcr olan hiicreler), kansrzltk (anemi),
lormrzr kan hiicrelerinde azalma, eozinofillerde (bir ttpbeyaz kan hiicresi) arul

L

-

Alerjik reaksiyon

-

i*uttaazahnasonucundabeslenme bozukluSu ve kilo kaybr

$eker hastahpr veya geker hastahprnda a$rlagma, kan gekeri ytikselmesi,

&lr

su igme

Kanrnrzdabulunan kolesterol adrndaki maddede arhg
Co$kun ruh hali (mani), zihin karmaqasr, cinsel istekte azalnra sinirlilik, kabuslar

Tardif diskinezi: Bu durum Ozellikle

iiz,

a$rz ve dilinizde, iste$niz drgrnda geligen

ritmik hareketler anlamrndadrr. Doktonrnuza hemen iletineniz gereklidir, gfinkii RISPERDAL
'in kesilmesi gerekebilir.

KT

Beyin kanlanmasrnda ani

kafp (inme)

Uyaranlara cevap verememe, biling kaybr, biling azalmasr
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-

Kasrlmalar (n6betler), bayrlma

Viicudunuzun g€gitti bdltimlerini hareket ettirme hissi, viicutta dengesizlik,

hareketlerin koordinasyonunda anormallik, ay.a$a kalkrldr[rnda bag dOnmesi, dikkat
daprmkh[r, konuqma zorluklan, tat alamama veya anormal tat alma, derinin

aln

ve

dokunmaya kargr duyarhh[rnda azahna, deride kanncalanma, i[nelenme yadauyrgma hissi

-

G6zlerde rgr[a kagr agrn duyarhk gtiz kurulufu, gtizyaqrnda fazlalagma, gdzde

krzankltk

-

Dtinme hissi (vertigo), kulak grnlamasr, kulak a[nsr

Atriyal fibrilasyon (anormal hrzh bir kalp ritmi), kalbin iist ve alt btiltimleri arasmda

iletim bozuklu[u, kalbin elektrik iletisinde bozukluk, kalbinizdeki QT arah$nda uzama, kalp

L

luzrnda yavaglama, kalbinizdeki elektrik iletisinin grafi[inde (elektrokardiyogramlEKG)
anormallik, g0[siiniizde garpmt hissi

-

AyaEa kalkrldr[rnda kan basrncmrn diigmesi. Bunun sonucu olarak, RiSpnROeI-

kullanan bazr kigilerde aniden ayaga kalhl&$mda ya da oturuldufunda bag dtinmesi ya da
baygrnhk ortaya grkabilir,

-

hzanklft

Besinlerin akci[ere kagmasr sonucunda zattirre, akci[erlerde dolgunluk, nefes yollannda

ilkamkhk, czrrtrh akcifer sesleri, seste bozukluklar, solunum yollannda bozukluklar

-

Mide veya barsaklarda enfeksiyon, drgkr kagrrma, gok sertlegmii dr$h, yutma gugltiEu,

kannda

(,

-

a;fi

gM

Kurdegen, kagrntr, sag dOktilmesi, deri kahnlagma$, ekzama, deride kuruluk, deride

renk bozuklu[u, akne, deride veya kafa derisinde kagrntr ve pullanma, deri bozukluklan,
deride yaralar

-

I(amnrzda CPK (kreatinin fosfokinaz) adrndaki enzimde yiikselme. Bu enzim bazet

kaslann erimesi sonucunda salglamr.

KT

Durug anormallikleri, eklem katrh[r, eklemlerde giqme, kaslarda zayrfllk, boyun a$nst
Srk idrara Erkma, idrar yapamama, apnh idrar yapma

ErkeklerdesertlegmegugliiEu,bogalma(ejaktilasyon)bozukluklan,
Adet gecikmesi, adet g<irememe veya bagka ttirlii adet bozukluklan,
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-

Erkeklerde meme btiyiimesi, memelerden siit srzmasr, cinsel iglevlerde bozukluk,

meme algsr, memelerde huzursuzluk hissi, vajinal akmtr

-

Ytiz, a$2, gilz ya da dudaklarda gigme

-

Titremeler, vticut srcakhlrnda yiikselme

-

Susuzluk hissi, kendini

Ytirtiyiig geklinizde de[igme

iyi

hissetmeme, gtipiiste huzursuzluk hissi, keyifsizlik hissi,

huzursuzluk

-

Karumzdaki karaci[er transaminaz enzimlerinde artrg, gamaglutamil transferaz

admdaki bir enzimde artrg, kamruzdaki karaci[er enzimlerinde arfil

(,

-

Enjeksiyon snasrnda a[n

Seyrek (10.000 kullamcda

-

I ile 10'unu etkiler)

Enfeksiyon
iarar hacmini diizenleyen horrronun uygun gekilde sahnmamasr

iararaa geker grkmasr, kan gekerinde azalma, kammzda bulunan trigliserit maddede

artr$

-

Duygusuzluk, orgazmolamama

-

Ntiroleptik Malign Sendrom (kafa kangrkhEr, biling kaybr veya azalmasr, yiiksek

ateg

ve kaslarda aqrn sertlegme)

-

Beyrn kan damarlannda sorunlar

Kontrol altrnda olmayan geker hastah$naba$r kom4
Kafada sallanma

Goz igi basrncrnda artrg (glokom), gtizlerin hareketinde sorunlar, gtiz yuvarlanmasr,

g6zkapa$ kenarlannda pullanma

-

Katarakt ameliyatr srasrnda g62 sorunlan. RiSpfROaf kulamyorsamz veya

kullanmrg iseniz, katarakt ameliyatr srasmda, intraoperatif floopy

iris sendromu

(IFIS)

admdaki bir tablo ortaya grkabilir. E[er katarakt ameliyatr olacaksamz, doktorunuza bu ilacr

kulland{mrzr mutlaka s6yleyiniz.

KT
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-

Viicudunuzu iltihaba (enfeksiyona) kargr koruyan belirli

bir kan hiicresi ttiriinde

tehlikeli tilgtide azalma

-

AteS, a$zda, yrizde,

dil veya dudakta gigme, ve solunum

gugliiEii, kagrntrh deri

d6ktintiisii ve bazen kan basrncrnda diigme ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon

-

Tehlikeli derecede aqrn su ahmr
Dtizensiz kalp atrmr

(,

-

Bacaklarda kan prhtrsr, akci[erlerde kan prhtrsr

-

Uykuda iken nefes almada sftrntr (uyku apnesi), luzh ve ytizeysel nefes alma

-

Pankreas iltihabr, ba[rrsaklarda fikanma

Dilde qiqme, dudaklarda gatlama, deride ilag kaynakh kagrntr
Kepek
Kas liflerinin erimesi ve kas a[nsr (rabdomiyoliz)

Adet periyodunun gecikmesi, memelerdeki bezlerin geniglemesi, meme biiyiimesi,

meme akr1fis,

-

Karumzda insiilin hormonunda ytikselme (kamnrzdaki geker dtizeylerini dtizenleyen

honnon)

L

-

Cerratri tedavi gerektirebilecek uzun siireli sertlegme hali (priapizm)

Deride sertlegme

Vticut srcakh$nda azalma, kol ve bacaklarda so[ukluk
itag kesilme belirtileri

Gtiz ve deride saranna (sanlft)

Qok seyrck (10.m0 kullamcrda l'den azrm etkiler)

-

Kontrol altrnda olmayan geker hastah[rrun yol agulr hayatr tehdit edici nitelikte

olaylar

KT

BoEazda gigme ve solunum grrgliigu ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon

Barsaklarda kas hareketlerinin olmamasr sonucunda ukanma
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Agagdaki yan etki, risperidona gok benzeyen paliperidon aftndaki bir ilacm kullammrnda
ortaya grkmrgtrr ve RISpEROAL ile de g6rtilmesi beklenebilir:

-

AyaEa

kalkldtlrnda kalp atrglannda tuzlanma

Qocuk ve adolesanlarda ek yan etkiler:

Genel olarak gocuklardaki yan etkiler yetigkinlerde gtiriilen yan etkiler
Aga$rdaki yan etkiler gocuk

ile

benzerdir.

ve adolesanlarda (5-17 yag) yetigkinlerden datra

srkhkla

g6riilmiigtiir.
Uykulu hissetme, uyanlan daha az algrlama, yorgunluk, bag a[nsr, igtatr artrgr, kusma, so[uk

algnh[r belirtileri, bunrn trkamkh[1 kann alnsr,

bag d6nmesi,Okstirtik, ateg, titreme, ishal ve

idrar kagrma.

Bunlar RISPERDAL'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanmasr

Kullanma Talimaflnda yer alan veya almayan herhangi

bir yan etki

meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacruz veya hemgireniz ile konugunuz. Aynca kargrlagtr$nfl

y?rn

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da

,

QI
Y

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi

GUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldulunuz ilacn
gUvenlilili hakkmda

datra fazla

bilgi edinilmesine katkr sa$amrg olacakspp.

Efier bu kullanrna talimatmda bahsi gegrneyen herlwngi bir yan

e*i ile lcargilasrsantz

dohorunuzu veya eczactntzt bilgilendiriniz.

5.

nlSPnnom,'in saklanmasr

NSpfnOlt'i

gocuHann gdremeyecefii, erigemeyecefiiyerlerde ve arnbalajtnda saHaymtz.

15- 30'C arasrndaki oda srcakh[rnda saklayrruz.

KT
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Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmlz.

Ambalajdaki son kullanma tarihhden sonra NSpnnOnt'i htllanmaymtz
Eper iirtinde velveya arnbalajrnda bozukluklar fark ederseniz

Ruhsat

sahibi:

NSptnOl,t'i kullanmayruz.

Johnson and Johnson Srhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. $ti.,

Kavacrk Matrallesi Ertiirk Sokak Kegeli PlazaNo:13 Kavacrk,

Beykoz-istanbul

ly

imat

yert:

Janssen Pharmaceutica N.V., Belgika lisansr ile 7*nnvasa$rk Urtinleri
Sanayr ve Ticaret A.$. Ktigtikkan$ffan 39780, Ltileburgaz

te

KT
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