
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هالوپریدول:

ی ،اختالل دٍ در بیواریْایی هاًٌذ ، اسکیشٍ فزً

قطبی ٍ تیک هَرد استفادُ قزار هی گیزد.ایي 

دارٍ در کَتاُ ًوَدى دٍرُ بیواری ٍ کن کزدى 

اس حوالت بؼذی هَثز هیباضذ  ػالین ٍ جلَگیزی

بایذسٍدتز اس هَػذ هقزر ٍ بذٍى ًظز پشضک ٍ ً

قطغ ضَد.ّالَپزیذٍل بِ صَرت قزظ ٍ آهپَل ٍ 

قطزُ در دستزس هی باضذ. اس ًَع تشریقی آى در 

هَاقغ تحزیک پذیزی ضذیذ استفادُ هی 

ضَد.ّالَپزیذٍل هاًٌذ بسیاری اس دارٍّای دیگز 

کي است ػَارضی ّن ػالٍُ بز هشایای درهاًی هو

داضتِ باضذ کِ ایي ػَارض ّویطِ ٍ در تواهی 

افزاد ظاّز ًوی ضَدٍ اگز ّن بزٍس پیذا کٌذ 

ّویطِ خطزًاک ٍ جذی ًیستٌذ. رٍاًپشضک 

سهاًی ایي دارٍ را تجَیش هیکٌذ کِ هٌافغ آًْا 

بسیار بیطتز اس ػَارضص باضذ. ػَارض جاًبی 

ستٌذ تغییزات فیشیَلَصیک هاًذگار ٍ دائوی ًی

بلکِ بؼلت حضَر فؼال هادُ در بذى ایجاد ضذُ 

،هَقتی بَدُ ٍ ًطاى دٌّذُ تاثیز دارٍ ًیش هی 

باضذ.بسیاری اس ػَارض دارٍیی قابل درهاى 

ّستٌذ ٍ ًیاسی بِ قطغ دارٍ ًیست ٍ در اٍلیي 

 فزصت بایذ با پشضک هطَرت ضَد.

 

 :هالوپریدولبرخی از عوارض جانبی 

 هوکي است در بزخی اس افزاد اضکال در بلغ

 ایجاد ضَد.

ػضالت کِ در بؼضی بیواراى اًقباض ٍ گزفتگی 

بِ صَرت کج ضذى گزدى ٍ ستَى فقزات است 

 بزٍس هیکٌذ.

 اضکال در صحبت کزدى ،کطیذى پا بِ سهیي

ٌّگام راُ رفتي ٍ سختی ػضالت ساق پا ٍ باسٍّا 

 هوکي است بَجَد بیایذ.

  احتباااس ادرارٍ هااذفَع،تاری دیااذ،افشایص ٍسى

،خاااَال آلاااَدگی،ٍاکٌص ّاااای حساسااایتی   

ٌساای ًیااش اس پَستی،یبَساات ٍ کاااّص هیاال ج

 ػَارض احتوالی دارٍ هی باضذ.

 :تداخل هالوپریدول با سایر داروها

هصزف بؼضی اس دارٍّا بِ ّوزاُ 

ّالَپزیذٍل باػث کاّص یا افشایص اثز دارٍ 

 هی ضَد،لذا

السم است قبل اسهصزف ّز گًَِ دارٍ با پشضک 

هصزف ّوشهاى ّالَپزیذٍل با الکل هطَرت کٌیذ.

،بزخی دارٍّای ضذ درد ،دارٍّای هخذر ٍ آرام 

بخطْا هَجب خَال آلَدگی بیص اس حذ تٌفس 

 ًاهٌاسب ٍ افت فطار خَى هی ضَد.

 

 

 نکات قابل توجه در مصرف دارو:

 ایي دارٍ بایذ با ًظز پشضک هصزف ضَد اس

افشایص یا کاّص ٍیا قطغ آى بذٍى ًظز 

 خَدداری ضَد.پشضک 

 ٍ دارٍ هیتَاًذ ّوزاُ با غذا ٍیا با هؼذُ خالی

یک لیَاى آل هیل ضَد،در صَرت بزٍس 

هطکالت گَارضی بْتز است ّوزاُ غذا 

 هصزف ضَد.



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 اس هصزف در صَرت بارداری ،قبل

دارٍ ، باردار بَدى خَد را بِ پشضک اطالع 

 دّیذ.

 ٍدر سهاى ضیزدّی،قبل اس هصزف دار

 با پشضک هطَرت ًواییذ.

 دٍرُ درهاى را کاهل کٌیذ. بزای

رسیذى بِ اثزات درهاًی هٌاسب هوکي 

 است ّفتِ ّا سهاى السم باضذ.

 

 

 1389هٌابغ:ٍسارت بْذاضت ،هؼاًٍت غذا دارٍ)

تْزاى،ًطز داًطگاُ ػلَم -رسوی ایزاى(،دارًٍاهِ 

 پشضکی ضْیذ بْطتی

 تْیِ کٌٌذُ:

  سَپزٍایشر آهَسش بِ بیوار

 بیوارستاى راسی  –ارٍهیِ : جادُ سلواس 

 32722932تلفي 
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 ٌِّگام راًٌذگی یا اًجام کارّایی کِ ًیاس ب

دارٍ َّضیاری دارد،احتیاط کٌیذ سیزا با هصزف 

 اهکاى بزٍس خَال آلَدگی ٍجَد دارد.

 اس تواس هحلَلْای خَراکی ّالَپزیذٍل با

پَست جلَگیزی ًواییذ سیزا هی تَاًذ باػث 

 ٍاکٌص ّای پَستی ضَد.

 اس قزار گزفتي بیص اس حذ دربزابز آفتال

خَدداری کٌیذ ٍ اس لَسیًَْای هحافظ ًَر 

خَرضیذ ،ػیٌک آفتابی ٍ پَضص کاهل استفادُ 

 ذ.کٌی

 ُکن ضذى بشاق بِ خصَظ در بیواراى سالخَرد

باػث خطکی دّاى ،پَسیذگی دًذاى ٍ 

بیواریْای لثِ ٍ دّاى هی ضَد،بٌابزایي حفظ 

بْذاضت دّاى ٍ هسَاک سدى ٍ خالل دًذاى 

 تَصیِ هیطَد.

 بزای کاّص یبَست ًاضی اس دارٍ ،هقذار کافی

هایؼات،هیَُ ٍ سبشی هصزف ًواییذ ٍ تحزک ٍ 

 ٍرسضی خَد را افشایص دّیذ. فؼالیتْای

 در صَرت فزاهَش کزدى یک دٍس دارٍ را

اس دٍ بزابز کزدى دٍس بؼذی خَدداری 

 کٌیذ.


