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 هام ححزيش : CLOZAPEX TABLET أقشاص كلوزابكس
 أقراص كلوزابكس CLOZAPEX TABLET طبٌبك فأن بالتالى و ،.الدم  تصٌب خطٌرة حالة ٌسبب أن ٌمكن 

 بعد األقل على أسابٌع 4 ولمدة العالج، أثناء و العالج، فً البدء قبل المخبرٌة الفحوصات بعض  منك ٌطلب سوؾ

 .العالج  فى البدء

 البداٌة فً األسبوع فً واحدة مرة المخبرٌة الفحوصات  هذة ٌطلب سوؾ طبٌبك. 

 الحلق، التهاب الحمى،. ضعؾ. الشدٌد التعب: فورا بطبٌبك اتصل التالٌة، األعراض من أي تواجه كنت إذا 

 .الحلق أو الفم فً تقرحات أو. العدوى أو االنفلونزا عالمات من ؼٌرها أو وقشعرٌرة،

 أقراص كلوزابكس ٌسبب قد CLOZAPEX TABLET لدٌك كان إذا طبٌبك أخبر  ،(  تشنج)  صرع نوبات 

 . الصرع مرض  مضى وقت أي  فى لدٌك كان أو حالٌا

 أقراص كلوزابكس  بدواء عالجك خالل الذهنٌة الٌقظة ٌتطلب نشاط تمارس اآلالت،أو تشؽٌل  سٌارة،أو تقود ال 

CLOZAPEX TABLET، بنفسك تضر ان الممكن فمن بالتالى و مفاجىء بشكل وعٌك تفقد ان الممكن من ألنه 

 . باالخرٌن و

 أقراص كلوزابكس CLOZAPEX TABLET حالة هى القلبو عضلة فً تورم)  القلب عضلة التهاب ٌسبب قد  

 أو لتنفسا فً صعوبة. الشدٌد التعب: فورا بطبٌبك اتصل التالٌة، األعراض من أي تواجه كنت إذا  لذلك و ،(.خطرة

 .القلب ضربات  سرعة أو انتظام، وعدم. الصدر ألم. حمى التنفس؛ سرعة

 أقراص كلوزابكس CLOZAPEX TABLET عند وخاصة الوقوؾ، عند اإلؼماء أو الدوار، ، دوخة ٌسبب قد 

 .الجرعة زٌادة عند  أو بة العالج بداٌة

 انفصام لمرض أخرى أدوٌة أو المنومة، الحبوب ،(الفالٌوم) الدٌازٌبام مثل للقلق أدوٌة تأخذ كنت إذا طبٌبك أخبر 

 .الشخصٌة

 أقراص كلوزابكس من منخفضة جرعة  بوصؾ طبٌبك  ٌقوم ما العادة فى CLOZAPEX TABLET البداٌة فى 

 اآلثار  تواجه أن فرصة وتقلٌل الدواء مع التكٌؾ على لجسمك الوقت إلعطاء تدرٌجٌا الجرعة بزٌادة ٌقوم ثم ،

 .الجانبٌة

 أقراص كلوزابكس تناول عن توقفت قد كنت إذا طبٌبك مع التحدث ٌجب CLOZAPEX TABLET أٌام 2 لمدة 

 بجرعة  اخرى مرة العالج تبدأ ربما  ألنة اخرى مرة التناول اعادة قبل الطبٌب الى الرجوع ٌجب و ،.أكثر أو

 . CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس من منخفضة

 :السن كبار فً  فى األستخدام



 

 

 التذكر، على القدرة على  ٌؤثر و الدماغ ٌصٌب اضطراب) الخرؾ من ٌعانون الذٌن السن كبار أن الدراسات أظهرت قد

 مضادات ٌأخذون الذٌن( والشخصٌة المزاج فً تؽٌرات تسبب قد والتً الٌومٌة األنشطة وأداء والتواصل، بوضوح، والتفكٌر

 . العالج أثناء الوفٌات لدٌهم تزٌد CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس مثل( العقلٌة لألمراض أدوٌة) الذهان

 المشكالت لعالج (FDA) والدواء الؽذاء إدارة قبل من CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس على الموافقة تتم لم

 أقراص كلوزابكس وصؾ الذي الطبٌب الى التحدث  ٌجب و ،.الخرؾ من ٌعانون الذٌن ا المسنٌن المرضى لدى السلوكٌة

CLOZAPEX TABLET الدواء هذا وٌأخذ الخرؾ لدٌه ٌهمك ما شخص أو العائلة، أفراد أحد أو كنت إذا. 

 ؟CLOZAPEX TABLET أقشاص كلوزابكس يىصف لمارا
 التفكٌر فى اضطراب ٌسبب عقلً مرض) الفصام أعراض لعالج CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس ٌستخدم

 تتمكن لم الذٌن المرضى فً( الئقة ؼٌر أو  عنٌفة تصرفات و ومشاعر الحٌاة، فً الرؼبة وفقدان ، عادي ؼٌر تفكٌر أو

 أن المحتمل من و أنفسهم قتل حاولوا الذٌن  المرضى أو لدٌهم الفصام أعراض على السٌطرة و  عالجهم من األخرى األدوٌة

  .أخرى مرة أنفسهم  إٌذاء أو قتل ٌحاولوا

 ٌعمل وهو. التقلٌدٌة ؼٌر الذهان مضادات تسمى األدوٌة من فئة  إلى ٌنتمى  CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس

 .الدماغ فً معٌنة طبٌعٌة مواد  نشاط تؽٌٌر طرٌق عن

 ؟CLOZAPEX TABLET أقشاص كلوزابكس يسخخذم أن يىبغي كيف
 طرٌق عن تؤخذ و ، الفم فى تذوب اقراص او عادٌة اقراص شكل فى ٌأتى CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس

 . الفم

 . الٌوم فى مرات 3 الى مرة من CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس  ٌؤخذ ما  العادة فى

 أقل أو أكثر تأخذ ال و ، المعالج الطبٌب لتوجٌهات وفقا بالضبط  CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس تناول ٌجب

 . المعالج الطبٌب حددها التى الجرعة من

 . لحالةل نهائى عالج ٌعتبر ال لكنة و ، الفصام أعراض على ٌسٌطر  CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس

 الكاملة باالستفادة المرٌض  ٌشعر أن قبل أكثر أو أسابٌع عدة CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس  ٌستؽرق قد 

 .CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس من

  ال و ، االعراض فى بتحسن تشعر كنت لو حتى CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس  استخدام مواصلة ٌجب

 ان التحسن حالة فى المحتمل فمن ،.طبٌبك مع التحدث دون CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس أخذ عن تتوقؾ

 . تدرٌجى بشكل الجرعة الطبٌب ٌخفض

 ححزيشاث و أحخياطاث : CLOZAPEX TABLET أقشاص كلوزابكس
 أقراص كلوزابكس تناول قبل CLOZAPEX TABLET  كلوزابكس من حساسٌة لدٌك كانت إذا  طبٌبك أخبر 

 .أخرى أدوٌة أي أو

 الؽذائٌة المكمالت و الفٌتامٌنات ذلك فى بما ، تتناولها التى االخرى األدوٌة كل على  طبٌبك أخبر . 

 طبٌبك أخبار من تتأكد ان علٌك ٌجب و ،CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس مع تتفاعل االدوٌة بعض هناك

 : التالٌة االدوٌة من اى تتناول كنت ما إذا



 

 

 .الهٌستامٌن مضادات .1

 .(Cogentin) بنزتروبٌن .2

 .(تاجمٌت) سٌمٌتٌدٌن .3

 .(سٌبرو) السٌبروفلوكساسٌن .4

 . دٌسٌكلومٌن .5

 .الؽثٌان أو العقلٌة، واألمراض الدم، ضؽط ارتفاع عالج أدوٌة .6

 . القلب ضربات انتظام لعدم األدوٌة .7

 . الصرع أدوٌة .8

 . االكتئاب أدوٌة .9

 . المهدئة و المنومة الحبوب .11

 أو  البولى الجهاز او المسالك فى  مشاكل مضى وقت أي  فى لدٌك كان أو حالٌا لدٌك كان إذا طبٌبك أخبر 

 القلب، أو. الدم ضؽط انخفاض أو ارتفاع. القلب ضربات انتظام عدم. الزرق ؛ ؛(للذكور التناسلٌة الؽدة) البروستاتا

 .الكبد أمراض أو الرئة، الكلى،

 أى او السكرى بمرض مصابون  مضى وقت أي  فى أو حالٌا أسرتك فً شخص أي أو أنت كنت إذا  طبٌبك أخبر 

 . عقلى مرض

 الطبٌعٌة الرضاعة أو للحمل، تخططٌن أو حامال كنت إذا طبٌبك أخبر. 

 أقراص كلوزابكس  تناول أثناء فً حامال أصبحت إذا CLOZAPEX TABLETالمعالج الطبٌب زٌارة ،فٌجب 

 . الفور على

 كلوزابكس تأخذ أنك األسنان طبٌب أو الطبٌب أخبر األسنان، جراحة ذلك فً بما جراحٌة، عملٌة تواجه كنت إذا 

 . CLOZAPEX TABLET أقراص

 الدواء هذا ٌسببها التً النعاس  حالة من ٌزٌد ان ٌمكن الكحول أن تعرؾ أن ٌجب. 

 الدواء هذا فعالٌة من ٌقلل قد التدخٌن. التبػ منتجات تستخدم كنت إذا طبٌبك أخبر. 

 (   سكر مرٌض لٌس انك من بالرؼم)  الدم فً السكر نسبة فً ارتفاع   تواجة او تختبر قد أنك تعرؾ أن ٌجب

 .الدواء هذا تأخذ وأنت

 مرض لدٌهم لٌس الذٌن الناس من السكري مرض لتطوٌر عرضة أكثر فأنت الشخصٌة، انفصام مرض لدٌك كان إذا 

 من تزٌد قد األدوٌة من ذلك شابه ما أو CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس وأخذ الشخصٌة، انفصام

 أقراص كلوزابكس تأخذ وأنت التالٌة األعراض من أي لدٌك كان إذا فورا طبٌبك أخبر  لذلك و ،.المخاطر ذهه

CLOZAPEX TABLET: ضعؾ أو الرؤٌة، وضوح وعدم الشدٌد، والجوع التبول وكثرة الشدٌد، العطش.، 

 ألن ، الذكر السالفة األعراض هذه من أي لدٌك  كان ما إّذا وقت أقرب فً الطبٌب  أستدعاء  جدا المهم من  انة كما

 الحماض  حالة تصبح قد   و ،.الكٌتونً الحماض تسمى خطٌرة حالة ٌسبب أن ٌمكن الدم فً السكر نسبة ارتفاع

: ٌلً ما الكٌتونً الحماض  حالة أعراض  و ، مبكرة مرحلة فلى عالجها ٌتم لم إذا للحٌاة مهددة حالة الكٌتونً

 .الوعً وانخفاض الفواكه، رائحة منها تفوح التً والتنفس التنفس، فً وضٌق والقًء والؽثٌان الفم جفاؾ

 أحبعها؟ أن يجب الخي الخاصت الغزائيت اإلسشاداث ما
 .الدواء هذا تناول أثناء الكافٌٌن  على تحتوى التى المشروبات شرب عن طبٌبك مع التحدث

 جشعت؟ وسيج إرا أفعل أن علي مارا
 عدم)  تفوٌت فٌجب القادمة، للجرعة  قرٌبا أصبح قد الوقت كان إذا ذلك، ومع. ذلك تتذكر وقت أقرب فً المنسٌة الجرعة خذ

 لتعوٌض مضاعفة جرعة تأخذ  ال و ،.بك الخاص االعتٌادي الزمنً الجدول ومواصلة(  المنسٌة)  المفتقدة الجرعة(  تناول

 . المنسٌة الجرعة



 

 

 الطبٌب الى الرجوع فٌجب أٌام، 2 من ألكثر CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس  تناول عن توقفت قد كنت إذا

 CLOZAPEX أقراص كلوزابكس من منخفضة بجرعة  اخرى مرة العالج تبدأ ربما  ألنة اخرى مرة التناول اعادة قبل

TABLET 

 CLOZAPEX أقشاص كلوزابكس يسببها أن يمكه الجاوبيت اآلثاس هي ما

TABLET  ؟ 
 ما حال فى المعالج الطبٌب أخبار ٌجب و ، التالٌة الجانبٌة اآلثار CLOZAPEX TABLET أقراص كلوزابكس ٌسبب قد

 : هى االعراض هذة و ، متفاقمة او طوٌلة لفترة مستمرة او متزاٌدة االعراض هذة كانت إذا

 نعاس .1

 دوخة .2

 اللعاب إفراز زٌادة .3

 اإلمساك .4

 الفم جفاؾ .5

 األرق .6

 صداع .7

 هامة تحذٌرات فً المدرجة تلك أو التالٌة األعراض من أي تواجه كنت إذا. خطٌرة تكون أن ٌمكن الجانبٌة اآلثار بعض

 :فورا بطبٌبك اتصل

 . فٌها التحكم ٌمكن ال اهتزازات و رعشة .1

 . صرع و تشنج نوبات .2

 أؼماء .3

 . المثانة على السٌطرة فقدان او بصعوبة التبول .4

 . التركٌز على القدجرة عهدم و ارتباك .5

 الرؤٌة فً تؽٌٌرات .6

 حمى .7

 .العضالت فى شدٌد تٌبس أو تصلب .8

 تعرق .9

 السلوك فً التؽٌٌرات .11

 الحلق فً احتقان .11

 كدمات أو عادي ؼٌر نزٌؾ .12

 الشهٌة فقدان .13

 المعدة فً اضطراب .14

 العٌنٌن أو الجلد اصفرار .15

 المعدة من العلوي األٌمن الجزء فً ألم .16

 االنفلونزا اعراض تشبه اعراض .17

 المفشطت الجشعت اعشاض :CLOZAPEX TABLET أقشاص كلوزابكس
 :الزائدة الجرعة أعراض تشمل أن وٌمكن

 دوخة .1



 

 

 إؼماء .2

 التنفس فً بطء .3

 القلب ضربات فً التؽٌر .4

 لوعىا فقدان .5

 

 

 اقسام فاسماسيا 
  

 النشرات الداخلية لألدوية

 شركات األدوية 

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 معلومات طبية و صيدالنية 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 مواد فعالة 

 مواقع طبية هامة 
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