RISPERIDONA
Per què serveix aquest prospecte?
Aquest prospecte és per ajudar-te a conèixer millor el teu nou medicament.

Quin és el nom del medicament?
Aquesta pastilla es diu risperidona, que és el mateix que Risperdal o Diaforin.
En la prescripció del metge hi trobaràs un d’aquests dos noms.

Per què serveix la risperidona?
Per què serveix la trazodona?
La risperidona serveix per diversos motius.
S’utilitza per la malalties mentals com la psicosi o els estats eufòrics. A vegades també s’utilitza per
persones que tenen problemes de conducta.
Per exemple, et pot ajudar…
… si et sents ansiós
… a tranquil·litzar-te
… a sentir-te menys enfadat
… a sentir-te menys tens

Què farà la risperidona?
La risperidona t’hauria d’ajudar a sentir-te tranquil i relaxat. Han de passar uns dies per notar l’efecte
complert de la risperidona. Aquest efecte hauria de reduir els problemes de conducta.
Per exemple, la sertralina pot ajudar-te a…
… controlar el teu mal geni
… parar de voler fer-te mal a tu mateix
… deixar de trencar coses

Quins són els efectes secundaris de la risperidona?
Els efectes secundaris són efectes del medicament que pots notar al teu cos i que no els desitges.
No tothom que pren un medicament té efectes secundaris.
Molts efectes secundaris desapareixen amb el temps.
Molts efectes secundaris son rars, poc freqüents.
Hauries de parlar amb el teu metge si tens algun efecte secundari.
Per exemple, aquests són alguns dels efectes secundaris de la sertralina:
-

mal de cap

-

sensació d’inestabilitat, mareig al posar-te dret

-

sensació d’inquietud i de no poder parar quiet

-

menys interès sexual

-

restrenyiment

-

sensació de son i de lentitud

-

problemes per dormir a la nit

-

tenir més gana i augment de pes

-

canvis en la menstruació (la regla)

Alguns efectes secundaris són més greus:
Cal avisar algú de seguida si…
… tens febre o augment de la temperatura corporal
… tens rigidesa muscular
… et sents dèbil o marejat
… tens tremolors
… tens visió borrosa
… tens una erupció a la pell (queda envermellida)

Com i quan he prendre la risperidona?
El full de la medicació del metge t’indicarà quan has de prendre la pastilla i quina quantitat.
Has de seguir les instruccions que t’hagin explicat el metge.
T’has de prendre la pastilla amb un got d’aigua.

Algunes presentacions de risperidona (Flas) es dissolen a la boca, sota la llengua, sense necessitat de
veure aigua.
Si t’oblides de prendre la pastilla cal que avisis algú de seguida.
Has de continuar prenent la risperidona fins i tot si et sents millor, a menys que el teu metge et digui que
deixis de prendre’l.

Hauries de parlar amb el teu metge abans de deixar de prendre la pastilla.

Què necessito saber sobre la risperidona?
Si beus alcohol mentre prens la risperidona pot ser que et sentis més adormit.
Algunes pastilles no es poden prendre al mateix temps que la risperidona.
És important que li diguis al metge quines altres pastilles prens.

On puc obtenir més informació?
Aquest prospecte no ho explica tot sobre la risperidona.
Si en vols més informació…
… pots preguntar al farmacèutic, al metge o a la infermera
… pots demanar-ho al teu cuidador / monitor…

Davant de qualsevol dubte, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon 934 640 633

