CLOZAPINE ACCORD

Patientinformation

Indikation:
Clozapine Accord tabletter är ett receptbelagt läkemedel avsett för att
• Clozapine Accord används för att behandla patienter med schizofreni för vilka andra läkemedel
inte har fungerat.
Schizofreni är en psykisk sjukdom som påverkar hur du tänker, känner och beter dig. Du bör endast
ta detta läkemedel om du redan har prövat åtminstone två andra neuroleptika, inklusive ett av de
nyare s.k. atypiska neuroleptika för att behandla schizofreni och ingen av dessa läkemedel har fungerat eller medfört allvarliga biverkningar som inte kan behandlas.
• Clozapine Accord används också för att behandla allvarliga störningar i tankar, känslor och
beteende hos människor med Parkinsons sjukdom för vilka andra läkemedel inte har fungerat.
Viktig säkerhetsinformation
VIKTIG VARNING:
ANVÄNDNING AV CLOZAPINE ACCORD HAR FÖRKNIPPATS MED SIGNIFIKANT RISK FÖR ATT
UTVECKLA:

• Agranulocytos är en blodsjukdom som innebär att benmärgen (den mjuka vävnaden på
insidan av skelettet som bildar blodkroppar) inte tillverkar tillräckligt mycket av en viss typ
av vita blodkroppar, som kallas neutrofila leukocyter, och som har till uppgift att bekämpa
infektion. Agranulocytos kan leda till allvarlig infektion och dödsfall.
• Tala omedelbart med läkare om du får tecken på förkylning, feber, influensaliknande symtom, halsont eller annan infektion under behandling med Clozapine Accord. Du måste omedelbart lämna ett blodprov för att kontrollera om symtomen har samband med läkemedlet.
• Innan du börjar ta Clozapine Accord kommer läkaren att ställa frågor om din sjukdomshistoria och ta ett blodprov för att säkerställa att antalet vita blodkroppar är normalt. Det är
viktigt att ta reda på detta eftersom kroppen behöver vita blodkroppar för att bekämpa
infektioner.
• Clozapine Accord kan leda till en kraftig minskning av antalet vita blodkroppar i blodet
(agranulocytos). Endast regelbundna blodprover kan tala om för läkaren om du löper risk
för att utveckla agranulocytos.
• Under behandlingens första 18 veckor krävs blodprover en gång i veckan. Därefter krävs
blodprover minst en gång i månaden.
• Om antalet vita blodkroppar minskar måste du omedelbart sluta ta Clozapine Accord. Därefter bör antalet vita blodkroppar återgå till det normala.
• Du måste lämna blodprover i ytterligare 4 veckor efter att du har avslutat behandlingen
med Clozapine Accord.
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AGRANULOCYTOS

MYOKARDIT OCH KARDIOMYOPATI:
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• Clozapine Accord kan orsaka inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) och förstoring av
hjärtmuskeln (kardiomyopati), vilket kan leda till dödsfall. Tala omedelbart om för läkaren
om du får snabba och oregelbundna hjärtslag, även vid vila, hjärtklappning, andningsbesvär,
bröstsmärta eller oförklarlig trötthet. Läkaren måste kontrollera hjärtat och vid behov omedelbart remittera dig till en kardiolog.
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