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محلول خوراکی ریسپریدون در درمان موارد زیر بکار می رود:
 اســکیزوفرنی، کــه در آن ممکــن اســت چیزهایــی دیــده شــنیده یــا احســاس شــود کــه وجــود ندارنــد، بــاور داشــن بــه چیزهــای 

نادرســت، احســاس غیــر عــادی شــک و سرگشــتگی.
  مانیا که در آن فرد احساس هیجان زدگی مفرط، سرخوشی و حتریک پذیری دارد.

 درمان کوتاه مدت پرخاشگری در مبتالیان به آلزایمر )زوال عقل( که به خود و دیگران آسیب می رسانند. 
 درمان کوتاه مدت پرخاشگری در کودکان مبتال به ناتوانی ذهنی )حداقل ۵ سال( و نوجوانان مبتال به اختالل رفتاری. 

تداخالت:
دارو های زیر ممکن است تاثیر ریسپریدون را کاهش دهد:

 ریفامپین
 کاربامازپین، فنی توئین

 فنوباربیتال

Sugar Free Oral Solution 1mg/ml

Risperidone
)1mg/ml( محلول خوراکی بدون قند ریسپریدون

محلول خوراکی بدون قند ریسپریدون به گروهی از داروها بنام                                       تعلق دارد.ضد روان پریشی

• دوز معمول برای شروع ۰/۲۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود. 
• بعدا با توجه به واکنش به درمان دوز دارو تعدیل خواهد شد. 

• اکثــر بیمــاران بــا دوز ۰/۵ میلــی گــرم دو بــار در روز احســاس بهتــری دارنــد. برخــی از بیمــاران ممکــن اســت بــه 
۱ میلــی گــرم دوبــار در روز نیــاز داشــته باشــند. 

• طول دوره درمان در مبتالیان به آلزایمر  نباید بیش از ۶ هفته باشد. 

برای کودکانی که کمتر از ۵۰ کیلوگرم وزن دارند:
• دوز معمول برای شروع ۰/۲۵ میلی گرم یکبار در روز خواهد بود. 

• مقدار دوز ممکن است تدریجا در روز های بعد ۰/۲۵ میلی گرم در هر روز افزایش یابد. 
• دوز معمول نگهدارنده ۰/۲۵ تا ۰/۷۵ میلی گرم یکبار در روز است. 

برای کودکانی که وزنشان ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر است:
• دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم یکبار در روز خواهد بود. 

•  مقدار دوز ممکن است تدریجا در روزهای بعد ۰/۵میلی گرم در هر روز افزایش یابد. 
• دوز معمول نگهدارنده ۰/۵ تا ۱/۵ میلی گرم یکبار در روز است. 

طول دوره درمان در مبتالیان به اختالل رفتاری نباید بیش از ۶ هفته باشد. 
کودکان زیر ۵ سال نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند.

صــرف نظــر از بیمــاری کــه بایــد درمــان شــود، متــام دوزهــای شــروع و دوز هــای ریســپریدون ذکــر شــده بایــد 
نصــف شــوند. افزایــش دوز در ایــن بیمــاران بایــد آهســته تــر باشــد. ریســپریدون در ایــن گــروه بیمارهــا بایــد بــا 

احتیــاط مصــرف گــردد. 

• دوز معمول برای شروع ۲ میلی گرم یکبار در روز است. 
• دوز دارو بعدا با توجه به واکنش به درمان ممکن است تدریجا تعدیل شود. 

• اکثر بیماران با دوز ۱ تا ۶ میلی گرم یکبار در روز احساس بهتری دارند. 

• دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود. 
• ممکن است بعدا با توجه به واکنش به درمان دوز دارو تدریجا تا ۱ الی ۲ میلی گرم دوبار در روز تعدیل شود. 

• کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مبتال به مانیا نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند. 

درمان اسکیزوفرنی

درمان مانیا

برای درمان 
پرخاشگری طوالنی 
مدت در مبتالیان 
به آلزایمر 

برای درمان اختالل 
رفتاری

ساملندان

ساملندان

ساملندان

کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان

• دوز معمول برای شروع روزانه ۲ میلی گرم است که ممکن است در روز بعد تا روزانه ۴ میلی گرم افزایش یابد. 
• دوز دارو بعدا با توجه به واکنش به درمان ممکن است تعدیل شود. 

• اکثر بیماران با دوز ۴ تا ۶ میلی گرم در روز احساس بهتری دارند. 
• دوز مجموع روزانه را می توان به یک یا دو قسمت در روز تقسیم کرد. 

• دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود. 
• ممکن است بعدا دوز دارو تدریجا به ۱ تا ۲ میلی گرم دوبار در روز افزایش یابد.

• کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مبتال به اسکیزوفرنی نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند. 

مبتالیان به  
مشکالت کبدی
یا کلیوی

بزرگساالن

بزرگساالن

دوز دارو به وزن 
کودک بستگی 
دارد. 

عوارض جانبی:

 پارکینســون: ایــن بیمــاری ممکــن اســت شــامل: اختــالل یــا کنــدی در حتــرک، احســاس کوفتگــی یــا ســفتی عضــالت )کــه منجــر بــه 
حــرکات نامنظــم می شــود( و حتــی گاهــی اوقــات احســاس قفــل کــردن حــرکات و بعــد دوبــاره حرکــت کــردن. دیگــر عالیــم پارکینســون 
شــامل گام هــای کوتــاه و آهســته، لــرزش در وضعیــت اســتراحت، افزایــش بــزاق دهــان و یــا ســرازیر شــدنش، و یــا از دســت دادن 

حالــت چهــره. 
 احساس خواب آلودگی یا هوشیاری پایین.

 سردرد.

بارداری، شیردهی و باروری:

C طبقه بندی مصرف در بارداری:رده
به علت محدود بودن اطالعات در دوران شیردهی بهتر است مصرف نشود.

محلول خوراکی ریسپریدون ممکن است سطوح هورمونی به نام پروالکتین را افزایش دهد که روی ناباروری اثر می گذارد. 

داروهای زیر ممکن است تاثیر ریسپریدون را افزایش دهد:

 کینیدین
ــتین،  ــتین، فلوکس ــد پاروکس ــردگی ها مانن ــد افس  ض

ضد افســردگی های ســه حلقــه ای
 داروهایی که به نام بتا بالکرها شناخته می شوند.

 فنوتیازین 

 سایمتیدین، رانیتیدین
 ایتراکونازول و کتوکونازول

 داروهای درمان ایدز مانند ریتوناویر
 وراپامیل

 سرترالین و فلووکسامین


