LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

HALOPERIDOL-RICHTER 2 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums
Haloperidolum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
·	Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
·	Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
·	Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
   cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. 
·	Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas atticas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.	Kas ir Haloperidol-Richter 2 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai (turpmāk tekstā Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai) un kādam nolūkam to lieto
2.	Kas Jums jāzina pirms Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas
3.	Kā lietot Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai
4.	Iespējamās blakusparādības
5.	Kā uzglabāt Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai
6.	Iepakojuma saturs un cita informācija

1.	Kas ir Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

Haloperidols ir viens no galvenajiem neiroleptiskajiem līdzekļiem. Tas pieder butirofenona atvasinājumu grupai. Vielai ir antipsihotiska iedarbība. Haloperidols mazina psihomotoru nemieru.

Iepakojuma lielums: 10 ml

Haloperidol – Richter pilienus iekšķīgai lietošanai izmanto, lai ārstētu bērnus un pieaugušos ar slimībām un traucējumiem, kas ietekmē to domāšanu, sajūtas un/vai uzvedību.
Tie var būt:
-apjukums
-halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšana, redzēšana vai sajušana)
-murgi
-neparasts aizdomīgums (paranoja)
-mānija
-pārmērīga uztraukuma, uzbudinājuma, entuziasma vai hiperaktivitātes stāvoklis
-vispārīgas uzvedības problēmas, piemēram, pārmērīga agresivitāte vai vardarbība
-alkohola abstinence
-Tureta sindroms un nekontrolējamas kustības (tiki)
-Hantingtona horeja (Hantingtona slimība)
-pastāvīgas žagas

Kā papildlīdzeklis smagu, hronisku sāpju atvieglošanai, lai varētu samazinātu spēcīga pretsāpju līdzekļa devu.

2.	Kas Jums jāzina pirms Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas
Nelietojiet Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai šādos gadījumos
Ja Jums ir alerģija pret haloperidolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.  
	Ja Jums ir vai ir bijuši noteikti sirds slimību veidi, kas Jūsu sirdij liek sisties nepareizā ritmā (aritmija) vai neparasti lēni. 
	Ja Jūs lietojat noteiktas zāles, kas ietekmē Jūsu sirds ritmu.
Ja Jums ir:
	Ja Jums asinīs ir zems kālija līmenis. 
	Komatozs stāvoklis. Alkohola vai citu zāļu izraisīts smags centrālās nervu sistēmas nomākums. 
	Parkinsona slimība. Bazālo gangliju (bazālo kodolu) bojājums. Feohromocitoma (labdabīgs virsnieru dziedzera audzējs). 

	Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, šīs zāles nedrīkst lietot.


Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas konsultējieties ar ārstu. 
Ja Jums ir teikts, ka Jums ir kādas no tālāk minētajām problēmām, pastāstiet to ārstam pirms Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas. Ārstēšanās laikā Jums var būt nepieciešama biežāka novērošana un deva var tikt mainīta sekojošos gadījumos:
	sirds slimības (vai arī ja kāds tuvs radinieks ir miris pēkšņi ar sirds slimību);

asiņošana smadzenēs;
samazināts kalcija vai magnija līmenis asinīs;
ilgstošs barības trūkums;
	aknu vai nieru saslimšanas;
	epilepsija vai jebkurš cits stāvoklis, kurš izsauc krampjus;
	pazemināts garastāvoklis;

problēmas ar vairogdziedzeri;
	ja Jums vai kādam Jūsu ģimenes loceklim agrāk bijusi asins recekļu veidošanās vēnās, jo saistībā ar šā veida zāļu lietošanu novērota asins recekļu veidošanās vēnās.
Ārsts var nozīmēt EEG (kas mēra sirds elektrisko aktivitāti) pirms un ārstēšanās laikā ar haloperidolu. Viņa/viņš var pārbaudīt kālija, magnija un kalcija līmeni asinīs.
Bērni
Pieejamie dati par drošumu pediatriskai populācijai liecina par ekstrapiramidālo simptomu, tai skaitā tradīvās diskinēzijas (neapzinātas, atkārtotas ķermeņa kustības) un sedācijas risku. Ilgtermiņa dati par drošumu nav pieejami.
Citas zāles un Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, jo dažu zāļu lietošana vienlaicīgi var būt kaitīga.
Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai var ietekmēt sekojošu medikamentu lietošanu:
	nomierinoši medikamenti vai miega līdzekļi (trankvilizatori), stipras pretsāpju zāles un atsevišķi antidepresanti, kurus sauc par tricikliskiem antidepresantiem.
	atsevišķi medikamenti, kurus lieto psihožu ārstēšanai

atsevišķi medikamenti, kas iedarbojas uz asinsspiedienu (guanetidīns, metildopa)
	atsevišķi medikamenti, kas iedarbojas uz sirds ritmu
atsevišķi medikamenti, kurus izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai (levodopa)
fenidions asins sastāva šķidrināšanai
atsevišķi medikamenti, kurus izmanto alerģisko reakciju ārstēšanai (adrenalīns)
atsevišķi pretsaaukstēšanās medikamenti
medikamenti, kurus izmanto epilepsijas ārstēšanai.

Šos medikamentus Jūs varat lietot ārstēšanās laikā ar Haloperidol-Richter pilieniem iekšķīgai lietošanai, ja Jums to atļauj ārsts.

Haloperidol-Richter pilienu iekšķīgai lietošanai darbību var ietekmēt sekojoši medikamenti:
	atsevišķi antidepresanti

atsevišķi prettrauksmes medikamenti (buspirons)
atsevišķi medikamenti, kas iedarbojas uz sirdi (guinidīns)
atsevišķi medikamenti, kurus lieto epilepsijas ārstēšanā (fenobarbitāls un karbamazepīns)
atsevišķi medikamenti bakteriālo infekciju ārstēšanai (rifampicīns)
Ja Jūs uzsākat vai pārtraucat lietot jebkuru no augstākminētajiem medikamentiem, ārsts var paaugstināt Haloperidol-Richter pilieniem iekšķīgai lietošanai devu. 

Var tikt ieteikta speciāla novērošana, ja Jūs Haloperidol-Richter pilienu iekšķīgai lietošanai terapijas laikā ārstējaties ar litiju. Ja litija un Haloperidol-Richter pilieniem iekšķīgai lietošanai terapijas laikā attīstās neizskaidrojams drudzis un nekontrolējamas kustības, Jums tas jāziņo ārstam un steidzami jāpārtrauc abu medikamentu lietošana.

Ja Jums parādās apjukums, dezorientācija, galvas sāpes, līdzsvara traucējumi un miegainība (simptomi līdzīgi encefalopātijai) lietojot abus medikamentus – litiju un Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai, Jums tas jāziņo ārstam un steidzami jāpārtrauc abu medikamentu lietošana.

Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai lietošana kopā ar uzturu un alkoholu
Haloperidola terapijas laikā, kā arī tās ietekmes laikā ir aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus.

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Atbilstoši rezultātiem, kas iegūti pētījumos ar lielu skaitu pacientu, iedzimtu anomāliju biežumu haloperidols nozīmīgi nepalielina. Dažos atsevišķos gadījumos jaundzimušajiem, kuri augļa stadijā ir bijuši pakļauti haloperidola iedarbībai (vairumā šo gadījumu vienlaicīgi tika lietotas arī citas zāles), ir aprakstītas iedzimtas anomālijas. Grūtniecības laikā haloperidola lietošana ieteicama tikai gadījumos, kad gaidāmais ieguvums viennozīmīgi pārsniedz iespējamo risku auglim. 

Jaundzimušajiem, kuru mātes pēdējā grūtniecības trimestra laikā (pēdējie trīs grūtniecības mēneši) ir lietojušas Haloperidol-Richter, var attīstīties sekojoši simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudināmība, elpošanas traucējumi un apgrūtināta barošana. Ja Jūsu bērnam attīstās jebkurš no šiem simptomiem, Jums vajadzētu konsultēties ar ārstu. 
Haloperidols izdalās mātes pienā. Dažos gadījumos jaundzimušajiem, kuru mātes zīdīšanas periodā ir saņēmušas haloperidolu, ir novēroti ekstrapiramidāli simptomi. Tādēļ zīdīšanas periodā haloperidolu drīkst lietot tikai nepārvaramu apstākļu gadījumā pēc tam, kad rūpīgi apsvērts iespējamais ieguvums un risks.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Haloperidola terapijas sākumā vadīt transportlīdzekļus un apkalpot bīstamus mehānismus ir aizliegts. Vēlāk ārsts noteiks ierobežojumu apjomu ievērojot individuālo reakciju uz terapiju.
Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai satur parahidroksibenzoātu
Parahidroksibenzoāts, viena no Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai sastāvdaļām, var izsaukt alerģiskas reakcijas (šīs reakcijas var novērst) un ārkārtas gadījumos- bronhospazmas.

3.     Kā lietot Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ja Jums šķiet, ka haloperidola iedarbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Deva būs atkarīga no Jūsu vecuma, simptomu smaguma, vai Jums ir arī kādas citas medicīniskas problēmas un kāda ir bijusi Jūsu atbildes reakcija uz līdzīgām zālēm pagātnē. 

Devas
Tālāk norādītās devas jāuzskata par vidējām, un precīzā deva jāpiemēro pacienta atbildes reakcijai. Parasti tas nozīmē pakāpenisku devas palielināšanu akūtajā fāzē un pakāpenisku samazināšanu līdz minimālai efektīvai devai balstterapijas laikā. 

Pieaugušajiem
Akūti psihotiski stāvokļi: šizofrēnija un citas psihozes, mānija, īslaicīgi lietojams papildlīdzeklis psihomotora uzbudinājuma, uztraukuma un vardarbīgas vai bīstami impulsīvas uzvedības gadījumā:
Dienas devu pa 2,1 – 18 mg ieteicams sadalīt trīs daļās (3 reizes 7 - 60 pilieni). Rezistentas šizofrēnijas gadījumā var būt nepieciešami līdz pat 30 mg dienā.

Hroniska psihoze:
Individuāli. Parasti ieteicama dienas deva pa 2,1 – 9 mg, dodot trīs daļās (3 reizes 7 - 30 pilieni), kas, atkarībā no terapeitiskās atbildes, var tikt palielināta līdz 18 mg dienā.

Psihoze gados vecākiem cilvēkiem, cerebrovaskulārs uzbudinājums:
Sākotnējā deva jādod piesardzīgi. Gados vecākiem (vai novājinātiem) pacientiem 1 - 1,5 mg dienas deva parasti ir pietiekama. Parasti ārstēšana jāuzsāk ar pusi no parastās pieaugušo devas, bet aknu mazspējas gadījumā deva jāsamazina.

Alkohola abstinences simptomi:
Hroniskas ārstēšanas laikā perorālā dienas deva ir 1,5 - 3 mg sadalīta trīs daļās (3 reizes 5 - 10 pilieni), kas, atkarībā no terapeitiskās atbildes un normālas aknu darbības, var tikt palielināta līdz 4,5 - 9 mg dienā (3 reizes 15 - 30 pilieni).

Hiperkinēzija:
Mazas devas, ko pakāpeniski palielina līdz apmēram 1 - 1,5 mg perorālas devas dienā (3 reizes 3 - 5 pilieni).
Kā papildlīdzeklis hronisku sāpju gadījumā: iesaka dienas devu pa 1,5 - 3 mg, ko dod 3 daļās (3 reizes 5 - 10 pilieni).

Bērniem, vecākiem par 3 gadiem:
Bērniem Haloperidol-Richter pilieni ieteicami, sākotnēji 2 reizes pa 0,1 mg dienā (1 piliens ir 0,1 mg) uz 4 kg ķermeņa masas (0,2 mg/4 kg ķermeņa masas dienā).
Vēlāk 3 reizes 0,1 mg/4 kg ķermeņa masas dienā.

Bērniem uzbudinājuma stāvoklī ieteicama pakāpeniska ievadīšana trīs daļās.
3 - 5 gadu vecumā apmēram 0,3 - 1,5 mg dienā.
6 - 15 gadu vecumā apmēram 0,8 - 2,5 mg dienā.
15-18 gadu vecumā devu nosaka individuāli ārstējošais ārsts

Ja esat lietojis Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai vairāk kā noteikts 
Ja esat lietojis Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai vairāk kā noteikts vai kāds cits ir lietojis Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai, nekavējoties kontaktējieties ar ārstu vai slimnīcu.
Pārdozēšanas simptomi var būt: muskuļu stīvums, trīce, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, miegainība. Ārkārtējos gadījumos var attīstīties koma un elpošanas nomākums.
Ja esat aizmirsis lietot Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākošo devu kā parasti atbilstoši Jūsu ārstējošā ārsta nozīmētajam ārstēšanas plānam.
Ja Jūs pārtraucat lietot Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai
Ja Jūs pārtraucat lietot Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai Jums tas jādara pakāpeniski, īpaši gadījumos, ja Jūs lietojat lielu devu, ja ārsts Jums neliek darīt savādāk. Pēkšņa medikamenta pārtraukšana var izraisīt sekojošus efektus: saslimšanas sajūtu, vemšanu vai miegainību. Vienmēr uzmanīgi sekojiet ārsta norādījumiem.

4.       Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja akūti lietotā deva ir neliela (1 - 2 mg dienā), haloperidola blakusparādības novērojamas reti, tās parasti ir vieglas un pārejošas. Lielāku devu ilgstoša lietošana var biežāk izraisīt blakusparādības. Visbiežāk novēro neiroloģiskus simptomus.

Ekstrapiramidālie simptomi
Ilgstošas lietošanas laikā var rasties trīce, muskuļu stīvums, palēninātas kustības, nemiers, akūta distonija, okulogīriska krīze vai balsenes distonija. 

Tardīvā diskinēzija
Tāpat kā citu antipsihotisko zāļu lietošanas gadījumā, tardīvā diskinēzija var rasties pacientiem, kas lieto zāles ilgstoši vai pēc terapijas pārtraukšanas. 

Šim sindromam raksturīgi simptomi ir ritmiskas, nekontrolējamas mēles, sejas, mutes vai žokļu kustības. Šie simptomi dažiem pacientiem var būt pastāvīgi. 

Šie simptomi var tikt maskēti, atsākot ārstēšanu, palielinot devu vai pārejot uz citu antipsihotisku līdzekli. Ja rodas šādi simptomi, ārstēšana pēc iespējas ātrāk jāpārtrauc.

Ļaundabīgs neiroleptiskais sindroms (ĻNS)
Haloperidola lietošana var izraisīt ĻNS. Tā ir reti sastopama organisma atbildes reakcija, ko raksturo ļoti augsta ķermeņa temperatūra (hipertermija), vispārējs muskuļu stīvums, autonomās nervu sistēmas nestabilitāte un izmainīta apziņa. Šī sindroma agrīna pazīme bieži ir hipertermija. Šādos gadījumos antipsihotiskā terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāveic atbilstoša uzturoša ārstēšana un rūpīga novērošana. 

Cita veida CNS blakusparādības
Dažkārt ziņots par depresiju, sedāciju, uzbudinājumu, miegainību, bezmiegu, galvassāpēm, apjukumu, reiboni, nemieru, bailēm, eiforiju, letarģiju, grand mal tipa krampju lēkmēm (epilepsijas lēkmes) un psihisko simptomu saasināšanos.

Kuņģa–zarnu trakta simptomi
Dažkārt ticis ziņots par sliktu dūšu, vemšanu, ēstgribas zudumu un kuņģa gremošanas traucējumiem (dispepsiju). Var būt arī ķermeņa masas palielināšanās vai samazināšanās.

Endokrīnie traucējumi 
Antidopamīnerģiskās iedarbības dēļ haloperidols var izraisīt paaugstinātu prolaktīna līmeni asinīs (hiperprolaktinēiju), nevajadzīgu piena sekrēciju (galaktoreju), krūšu palielināšanos vīriešiem (ginekomastiju) un menstruāciju izzušanu vai menstruālā cikla regularitātes pārmaiņas (oligoreja vai amenoreja). Ļoti retos gadījumos novērots zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija) un samazināta antidiurētiskā hormona (ADH) sekrēcija.

Kardiovaskulārās blakusparādības
Dažkārt ziņots par tahikardijas un hipotensijas gadījumiem. Retos gadījumos ziņots par sirds kambaru aritmiju un/vai QT intervāla pagarināšanos, galvenokārt, lietojot haloperidolu parenterāli. Šādu blakusparādību iespēja ir lielāka, lietojot lielākas devas, un predisponētiem pacientiem.

Citas blakusparādības
Dažkārt novērota neliela un pārejoša asins šūnu skaita samazināšanās. Reti var rasties asins sastāva pārmaiņas (agranulocitoze un trombocitopēnija), parasti, ja haloperidols lietots kopā ar citiem medikamentiem. Atsevišķos gadījumos ziņots par dzelti un citiem aknu darbības traucējumiem.
Reti novērotas paaugstinātas jutības reakcijas kā izsitumi, nātrene, anafilaktiskas reakcijas un paaugstināta jutība pret gaismu.
Asins recekļi vēnās, īpaši kāju vēnās (izpaužas ar dedzināšanas sajūtu kājā, sāpēm un apsārtumu), kas pa asinsvadiem var pārvietoties un nonākt plaušās, izraisot sāpes, krūtīs un apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat jebkuru no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. 
Ziņots par nedaudz palielinātu nāves gadījumu skaitu gados vecākiem cilvēkiem ar demenci, kas lietojuši antipsihotiskos līdzekļus, salīdzinot ar tiem, kas antipsihotiskos līdzekļus nebija lietojuši. 
Dažkārt var rasties aizcietējums, neskaidra redze, mutes sausums, urīna aizture, priapisms, erekcijas traucējumi, perifēra tūska, stipra svīšana vai siekalošanās, dedzināšanas sajūta un ķermeņa temperatūras pārmaiņas. Gados vecākiem pacientiem dažkārt var tikt provocēta slēgta kakta glaukomas lēkme.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.       Kā uzglabāt Haloperidol-Richter pilienus iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglābāt pudelīti ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma (pēc “EXP.:”). Derīguma termiņš Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6.         Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko satur Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai
         -		Aktīvā viela ir haloperidols.
        -		10 ml šķīduma satur 20 mg haloperidola.
        -		Viens ml pilienu iekšķīgai lietošanai satur 2 mg haloperidola.
        - 		Citas sastāvdaļas: metilparahidroksibenzoāts, propilparahidroksibenzoāts, 				pienskābe, nātrija hidroksīds (pH reakcijai) attīrīts ūdens.

Haloperidol-Richter pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums
Haloperidol-Richter 2 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. 
10 ml brūns flakons ar pilinātāju un ar vāciņu, kurā ievietota pipete.
Flakons ar pilinātāju ir iesaiņots kartona kastē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest 
Gyömrői út 19-21
Ungārija
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