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قرص روکشدار

پرفنازین
F.C. Tablet

ATW.077/LF.0/PATW.077/LF.0/P

هر قرص روکشدار پرفنازین حاوي 2 میلی گرم  پرفنازین می باشد که در بلیسترهاي 

10 عددي  و جعبه هاي صد عددي همراه با برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می 

شود.

هر قرص روکشدار پرفنازین حاوي 4 میلی گرم  پرفنازین می باشد که در بلیسترهاي 

10 عددي و جعبه هاي صد عددي همراه با برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می 

شود. 

هر قرص روکشدار خط دار پرفنازین حاوي 8 میلی گرم  پرفنازین می باشد که در 

بلیسترهاي 20 عددي و جعبه هاي صد عددي همراه با برگه راهنماي مصرف دارو 

عرضه می شود. 

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: آنتی سایکوتیک

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح 

ذیل است:

درمان اسکیزوفرنی:

کودکان باالي 12 سال و بزرگساالن:

بیماران بستري در بیمارستان: دوز معمول، 16-8 میلی گرم، 4-2 بار در روز. حداکثر 

دوز مجاز روزانه: 64 میلی گرم.

بیماران بستري در خانه: دوز ابتدایی، 8-4 میلی گرم، 3 بار در روز.

درمان تهوع و استفراغ شدید:

بزرگساالن: 16-8 میلی گرم روزانه در دوزهاي منقسم.

راهنمایی هاي عمومی:

- این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه 

و یا توصیه آن به دیگران، خودداري نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتال به هر یک از مشکالت ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت 

نمایید:

-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به پرفنازین یا هر یک از اجزاي دارو با 

پزشک خود مشورت نمایید.

-در صورت ابتال به اختالل کبدي، در بیماران با سرکوب مغز استخوان و بیماران 

مشکوك به آسیب مغزي در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:

این دارو در دوران بارداري و شیردهی بهتر است مصرف نشود، مگر زیر نظر پزشک 

معالج.

هشدارها :

-در ابتداي درمان و پس از هر بار افزایش دوز، به آهستگی از حالت نشسته به 

ایستاده تغییر وضعیت دهید، زیرا احتمال افت فشار خون وضعیتی وجود دارد، به 

خصوص در بیماران دیابتی با زمینه مشکالت قلبی-عروقی و افراد مسن.

-در طول مصرف دارو، از قرار گرفتن در مقابل نور مستقیم خورشید خودداري کرده و 

از ضد آفتاب، کاله و لباس پوشاننده مناسب استفاده نمایید، زیرا احتمال دارد در 

نواحی اي که در معرض نور خورشید قرار دارند، رنگ پوست به آبی متمایل به 

خاکستري یا ارغوانی تغییر رنگ دهد، که این عارضه معموال همراه با تغییر رنگ 

عدسی یا قرنیه چشم رخ می دهد.

-مصرف پرفنازین ممکن است باعث بروز عوارض خارج هرمی گردد، که بعضی 

عوارض در ابتداي درمان و بعضی دیگر سال ها پس از آغاز درمان ایجاد می شوند، 

فرم هاي حاد، وابسته به دوز هستند و پس از قطع داروي ایجاد کننده عارضه، به 

سرعت از بین می روند: دیس تونی حاد و تاخیري (افزایش غیر عادي تون عضالنی و 

باقی ماندن عضله در یک انقباض پیوسته و پایدار)، دیس کینزي تاخیري (حرکات 

غیر ارادي)، آکاتیزیا حاد و تاخیري (بی قراري، تکان خوردن هاي مکرر و بروز 

حرکات غیر هدفمند است)، پارکینسونیسم (بی حرکتی، کندي حرکات، لرزش، 

حرکات پرشی اندام ها).

-در حین مصرف دارو، در صورت بروز عالئم سندرم نورولپتیک بدخیم (افزایش دماي 

بدن به باالتر از 38 درجه سانتیگراد، سختی عضالنی، تغییر سطح هوشیاري، افزایش 

ضربان قلب، فشار خون ناپایدار، تعریق شدید، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس در 

دقیقه، بی اختیاري ادرار و مدفوع) دارو را قطع کرده و سریعا به مراکز درمانی مراجعه 

نمایید.

موارد احتیاط:

پرفنازین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با بیماري هاي قلبی (زیاد بودن فاصله QT قلب)، در بیماران با گلوکوم 

زاویه بسته، در بیماران با سابقه تشنج و ضربه به سر و بیماران مبتال به دیابت. 

-مصرف پرفنازین ممکن است در آزمایش پروالکتین اختالل ایجاد کرده و باعث 

افزایش سطح پروالکتین شود.

 (AST و ALT) مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش سطح آنزیم هاي کبدي-

شود.

-در بیمارانی که به صورت مزمن پرفنازین را مصرف می کنند، بهتر است به صورت 

دوره اي معاینات چشم پزشکی انجام شود.

-اگر در حین مصرف دارو دچار عوارض زردي کلستاتیک (تب و لرز، تهوع، درد ناحیه 

فوقانی شکم، احساس ناخوشی و خارش) شدید، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه 

نمایید.

تداخل هاي دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهاي زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را 

مطلع سازید:

میرتازاپین، پتاسیم کلراید، پگ اینترفرون آلفا 2b، الکل، SSRIs (سرترالین، 

فلوکستین، سیتالوپرام و...)، توپیرامات، زولپیدم، هیدروکلروتیازید، تیوتروپیوم، تري 

هگزي فنیدیل، کینین، کینیدین، کلروکین، آریپیپرازول، آزالستین (بینی)، 

متوپرولول، آتنولول، بریمونیدین (موضعی)، گلوکاگون، هیدروکدون، هیدروکسی زین، 

ایپراتروپیوم (اسپري دهانی)، لیتیم، منیزیم سولفات، متیل فنیدیت، متوکلوپرامید، 

بنزوتروپین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض 

ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت 

بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

دیس کینزي، اختالالت انزال، آمنوره، ژنیکوماستی (بزرگ شدن پستان)، گاالکتوره 

(خروج شیر از پستان)، بی نظمی قاعدگی، اگزما، قرمزي پوست، حساسیت به نور، 

خارش، تغییرات رنگدانه هاي پوست، کهیر، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، 

تهوع، افزایش بزاق، استفراغ، افزایش وزن، کاهش ضربان قلب، بی قراري، ناهماهنگی 

عضالت بدن، گیجی، تشنج، سرگیجه، رویاهاي غیر عادي، خواب آلودگی، دیس تونی، 

عوارض اکستراپیرامیدال، سردرد، بیش فعالی، کاهش میل جنسی، عالئم شبه 

پارکینسون، اختالل عملکرد کبدي، تاري دید، تب، احتباس ادرار، آنمی همولیتیک، 

لوکوپنی (کاهش گلبول هاي سفید خون)، سنگ صفرا، افت فشار خون وضعیتی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعأ به پزشک ویا مراکز درمانی 

مراجعه نمایید.

شرایط نگهداري: 

- در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداري نمایید.

- دارو را در بسته بندي اصلی خود نگهداري نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضالب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد 

نحوه ي امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادي به 

حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازي خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر 1397
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