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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORM ĀCIJA ZĀěU LIETOT ĀJAM  

HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tabletes 
Haloperidolum 

Pirms zāĜu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. 
• Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
• Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
• Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt Ĝaunumu pat tad, ja 

šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi. 
• Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda 

no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam 
ārstam vai farmaceitam. 

Šajā instrukcij ā varat uzzināt:  
1. Kas ir HALOPERIDOL - RICHTER l ,5 mg tabletes un kādam nolūkam tās lieto 
2. Pirms HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tablešu lietošanas 
3. Kā lietot HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tabletes 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt HALOPERIDOL - RICHTER l ,5 mg tabletes 
6. Sīkāka informācija 

1.      KAS IR HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 MG TABLETE S UN KĀDAM 
NOLŪKAM T ĀS LIETO  

HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tabletes ir viens no galvenajiem neiroleptiskiem līdzekĜiem, 
kas pieder butirofenona atvasinājumiem. Tam piemīt antipsihotiska, spēcīga pretvemšanas 
darbība un tas mazina psihomotoro nemieru. 

HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tabletes lieto pieaugušiem un bērniem, lai ārstētu 
medicīniskus stāvokĜus, kas ietekmē viĦu domāšanu, jūtas un/vai uzvedību. Tie var izraisīt: 

• apjukumu; 
• halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšanu, redzēšanu vai sajušanu); 
• murgus; 
• alkoholismu (Korsakova sindromu) 
• neparastu aizdomīgumu (paranoju); 
• pastiprināta uztraukuma stāvokli, uzbudinājumu, entuziasmu vai hiperaktivitāti; 
• vispārējas uzvedības problēmas, piemēram, pastiprinātu agresiju vai vardarbību; 
• uzvedības problēmas bērniem; 
• horeātiskas kustības, kā Zila de la Tūrē sindromu, Hantingtona horeju un patvaĜīgas 

kustības (tikus); 
• pastāvīgas žagas; 
• stostīšanos. 

Atcerieties - šīs zāles ir parakstītas vienīgi Jums. 

2.      PIRMS HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLEŠU LI ETOŠANAS 

Nelietojiet HALOPERIDOL - RICHTER 1,5 mg tabletes šādos gadījumos: 
• Ja Jums ir bijusi alerăiska reakcija pret HALOPERIDOL- RICHTER 5 mg tabletēm vai kādu 

no iepriekš minētām sastāvdaĜām. Alerăisku reakciju var atpazīt kā izsitumus, niezi, sejas vai 
lūpu tūsku, elpas trūkumu; 
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• 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 asinīs ir zems kālija līmenis; 
• Ja Jums ir Parkinsona slimība; 
• Ja Jums ir feohromocitoma (labdabīgs virsnieru dziedzera audzējs); 
• Ja Jums ir samazināta modrība vai Jums ir lēnāka reakcija citu zāĜu lietošanas, slimības vai 

jebkura cita iemesla dēĜ; 
• Ja Jums ir bazālo gangliju (noteiktu smadzeĦu daĜu) bojājums; 
• Zāles nelietot bērniem līdz 3 gadu vecumam. 

Ja uz Jums attiecas kāds no šiem gadījumiem, pastāstiet savam ārstam. 
Šīs zāles Jums netiks dotas, ja Jums ir koma. 
Vienmēr pastāstiet ārstam par visām zālēm, ko esat lietojis nesen vai lietojat šobrīd. 

Īpaša piesardzība, lietojot HALOPERIDOL-RICHTER 1,5mg tabletes, 
nepieciešama šādos gadījumos 
Ja Jums ir teikts, ka Jums ir kādas no tālāk minētajām problēmām, pastāstiet to ārstam pirms 
HALOPERIDOL-RICHTER l,5 mg tablešu lietošanas. Ārstēšanas laikā var būt nepieciešams 
Jūs rūpīgāk novērot, un var būt jāmaina deva šādos gadījumos: 
• sirds slimība (vai kāds no Jums tuviem radiniekiem ir pēkšĦi miris no sirds slimības); 
• asiĦošana smadzenēs; 
• samazināts kālija, kalcija vai magnija līmenis asinīs; 
• ilgstoša badošanās; 
• aknu vai nieru slimība; 
• epilepsija vai cits stāvoklis, kas var izraisīt krampjus (piem., alkohola lietošanas pārtraukšana); 
• depresija; 
• vairogdziedzera slimības; 
• ja Jums vai kādam Jūsu ăimenes loceklim agrāk bijusi asins recekĜu veidošanās vēnās, jo 

saistībā ar šā veida zāĜu lietošanu novērota asins recekĜu veidošanās vēnās. 

Iespējams, pirms ārstēšanas ar HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletēm un reizēm tās laikā 
ārsts gribēs veikt EKG (nosaka Jūsu sirds elektrisko aktivitāti). Iespējams, viĦš/viĦa arī gribēs 
Jums noteikt kālija, magnija un kalcija līmeni asinīs. 

Citu zāĜu lietošana 
Vienmēr pastāstiet ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam, ja Jūs lietojat citas zāles, jo dažu 
zāĜu lietošana vienlaicīgi var būt kaitīga. HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes var 
ietekmēt šādu zāĜu darbību: 

• zāles, kuras Jūs nomierina vai palīdz Jums iemigt (trankvilizatori), spēcīgi pretsāpju 
līdzekĜi un noteikti antidepresanti, kurus sauc par tricikliskajiem antidepresantiem; 

• noteiktas zāles psihožu ārstēšanai; 
• noteiktas zāles, kas ietekmē asinsspiedienu (piemēram, guanetidīns, metildopa); 
• noteiktas zāles, kas ietekmē Jūsu sirdsdarbības ritmu; 
• noteiktas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai (piemēram, levodopa); 
• zāles, ko sauc par fenindionu, ko lieto asins škidrināšanai; 
• noteiktas zāles smagu alerăisku reakciju ārstēšanai (piemēram, adrenalīns); 
• noteiktas zāles pret klepu un saaukstēšanos; 
• zāles epilepsijas ārstēšanai. 

Lietojiet šis zāles vienlaicīgi ar HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletēm tikai tad, Ja Jūsu 
ārsts Jums atjāvis to darīt. 
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Turklāt šādu zāĜu lietošana var ietekmēt HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu iedarbību: 
• noteikti antidepresanti (piemēram, fluoksetīns), 
• noteiktas zāles trauksmes mazināšanai (piemēram, buspirons), 
• noteiktas zāles, kas ietekmē sirdi (piemēram, hinidīns), 
• noteiktas zāles epilepsijas ārstēšanai (piemēram, fenobarbitāls un karbamazepīns), 
• noteiktas zāles nopietnu bakteriālu infekciju ārstēšanai (piemēram, rifampicīns). 

Ja Jūs uzsākat vai pārtraucat lietot jebkuras no augstākminētajām zālēm, var būt nepieciešama 
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu devas pielāgošana. 

Ja HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu lietošanas laikā Jūs saĦemat litiju, ieteicams veikt 
īpašu novērošanu. Ja Jums rodas neizskaidrojams drudzis un gribai nepakĜautas kustības litija un 
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu vienlaicīgas lietošanas laikā, Jums jāsazinās ar savu 
ārstu un nekavējoties jāpārtrauc abu zāĜu lietošana. Ja Jums attīstās apjukums, dezorientācija, 
galvassāpes, līdzsvara traucējumi un miegainība (encefalopātijai l īdzīga sindroma pazīmes) litija 
un HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu vienlaicīgas lietošanas laikā, dariet to zināmu 
savam ārstam un terapija ir nekavējoties jāpārtrauc. 

HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu lietošana kopā ar uzturu 
Haloperidola terapijas laikā, kā arī tās ietekmes laikā, ir aizliegts lietot alkoholu. 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Ja Jums ir grūtniecība, ja Jums šėiet, ka Jums varētu būt grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, 
konsultējieties ar savu ārstu, kas izlems, vai Jūs varat lietot HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg 
tabletes. 
Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, vaicājiet padomu ārstam. 

Transportl īdzekĜu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes var ietekmēt Jūsu modrību, tāpēc Jūs nedrīkstat 
vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, līdz ārsts nenoteiks, kā šīs zāles Jūs ietekmē. 

Svarīga informācija par atsevišėām Haloperidol-Richter 1,5 mg tablešu sastāvdaĜām 
Laktozes nepanesamības gadījumā jāĦem vērā, ka katra 1,5 mg tablete satur arī 157 mg laktozes. 
Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējoties ar 
ārstu. 

3.      KĀ LIETOT HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg TABLETES 

Vienmēr lietojiet HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. 
Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
Iekšėīgai lietošanai! 

Deva visu indikāciju gadījumā jānosaka individuāli, vislabāk lietošanu uzsākt un devu titrēt 
rūpīgā klīniskā uzraudzībā. Lai noteiktu sākumdevu, jāĦem vērā pacienta vecums, simptomu 
smagums un iepriekšēja reakcija uz neiroleptiskiem līdzekĜiem. 

Gados vecākiem vai novājinātiem pacientiem, vai tiem, kam iepriekš bijušas nevēlamas 
neiroleptisko līdzekĜu blakusparādības, var būt nepieciešama mazāka HALOPERIDOL-
RICHTER 1,5 mg tablešu deva. Parastā sākumdeva jāsadala uz pusēm, pēc tam pakāpeniski 
titrējot, lai sasniegtu optimālu atbildes reakciju. HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes 
jālieto mazākā klīniski efektīvā devā. 

Akūti psihotiski stāvokli: šizofrēnija un citas psihozes, mānija, īslaicīga papildu terapija 
psihomotora uzbudinājuma gadījumā, uzbudinājums un varmācīga vai bīstami impulsīva 
uzvedība: 
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• Dienas devu 2,25 – 18 mg ieteicams lietot 3 reizes devās (3 reizes pa 1/2 - 4 tabletēm). 
Rezistentas šizofrēnijas gadījumā var būt jālieto līdz  30 mg preparāta dienā. 

Hroniska psihoze 
• Individuāli. Parasti 2,25 - 9 mg dienas devu ieteicams dot 3 reizes devās (3 reizes pa 1/2 

- 2 tabletēm), ko atkarībā no terapeitiskās atbildes reakcijas var palielināt līdz 18 mg   
(3 reizes pa 4 tabletēm) dienā. 

Psihoze gados veciem cilvēkiem, cerebrovaskulārs uzbudinājums 
• Sākumdeva jādod   uzmanīgi.   Gados   veciem   (vai   novājinātiem)   pacientiem  parasti 

pietiekama deva ir līdz 1,5 mg dienā (2 reizes pa pustabletei). Parasti ārstēšana jāsāk ar 
pusi no parastās pieaugušo devas, bet aknu mazspējas gadījumā deva ir jāsamazina. 

Alkohola lietošanas pārtraukšanas simptomi 

• Ilgstošas terapijas laikā perorālo dienas devu 1,5-3 mg (2 reizes pa 1/2 - l tabletei) dala 2 
vai 3 reizes devās. Devu atkarībā no terapeitiskās atbildes reakcijas normālas aknu 
darbības gadījumā var palielināt līdz 4,5 - 9 mg dienā, dalot 3 reizes devās (3 reizes pa l -  
2 tabletēm). 

Hiperkinēzes 
• Mazas devas, kuras pakāpeniski palielina līdz aptuveni 1,5 mg dienā perorāli (2 reizes pa 

pustabletei). 

Bērni pēc 3 gadu vecuma 
• Bērniem Haloperidol-Richter 1,5 mg tabletes sākumā 2 reizes pa 0,1 mg/4 kg ėermeĦa 

masas. Pēc tam var lietot 3 reizes pa 0,1 mg/4 kg ėermeĦa masas. 

Svarīgi - var paiet laiks pirms Jūs sajutīsiet pilnīgu zāĜu iedarbību, taču svarīgi, lai Jūs turpinātu 
to lietošanu tik ilgi, cik ārsts Jums ir noteicis. 

Ja esat lietojis HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes vairāk nekā noteikts 
Ja esat lietojis HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes vairāk nekā Jums tika nozīmēts, vai 
ja kāds cits ir lietojis kādu no HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletēm, nekavējoties 
sazinieties ar ārstu vai slimnīcu. 

Ja esat aizmirsis lietot HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tablešu 
devu. 

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet nākamo devu kā parasti un turpiniet zāĜu lietošanu atbilstoši 
ārsta instrukcijām. 

Ja Jūs pārtraucat lietot HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes  
Ja Jūs pārtraucat zāĜu lietošanu, tas jādara pakāpeniski, īpaši, ja Jūs lietojāt lielu devu, izĦemot 
gadījumu, ja ārsts noteicis citādāk. PēkšĦa ārstēšanas pārtraukšana var izraisīt šādu ietekmi: 
slikta dūša, vemšana vai bezmiegs. Vienmēr rūpīgi ievērojiet ārsta norādījumus. Ja Jums ir kādi 
jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 

4.      IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

Tāpat kā citas zāles, HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes var izraisīt blakusparādības, 
kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
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Dažreiz HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes var izraisīt kustību traucējumus, piemēram 
lēnīgumu, raustīšanos, muskuĜu stīvumu, trīci un nemieru. Var rasties arī pārmērīga siekalošanās, 
mēles, sejas, mutes, žokĜa vai rīkles raustīšanās vai patoloăiskas kustības, vai acu grozīšanās. 

Ja Jums rodas kādi no šiem simptomiem, sazinieties ar savu ārstu, jo ārstēšana jāpārtrauc pēc 
iespējas ātrāk. Jums var tikt dotas arī papildus zāles. 

Retos gadījumos dažiem cilvēkiem var rasties apjukums, krampji, depresija, nogurums un 
miegainība, galvassāpes, reibonis, miega traucējumi, aizkaitināmība un uzbudinājums, vai 
vispārēja simptomu pastiprināšanās. 

Dažos gadījumos var rasties neliela asinsspiediena pazemināšanās un/vai neliela sirdsdarbības 
paātrināšanās. Retos gadījumos ziĦots par nelielu asinsspiediena paaugstināšanos, sirds ritma 
izmaiĦām vai sirdsdarbības traucējumiem - QT intervāla pagarināšanos. 

Asins recekĜi 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. 

ZiĦots par nedaudz palielinātu nāves gadījumu skaitu gados vecākiem cilvēkiem ar demenci, kas 
lietojuši antipsihotiskos līdzekĜus, salīdzinot ar tiem, kas antipsihotiskos līdzekĜus nebija 
lietojuši. 

Citas retākas nevēlamās blakusparādības ir sausa mute, pārmērīga siekalošanās, redzes 
traucējumi, urinācijas grūtības, patoloăiska svīšana, izsitumi uz ādas, kairinājums vai pietūkums, 
ādas jutība pret gaismu, ēstgribas zudums vai kuĦăa problēmas, piemēram, slikta dūša, 
aizcietējums un gremošanas traucējumi. 

Sievietēm var rasties neadekvāta piena sekrēcija, menstruāciju iztrūkums vai menstruālā cikla 
traucējumi. Vīriešiem var rasties krūšu piebriedums vai samazināta seksuālā potence. 

Citas retas vai Ĝoti retas nevēlamās blakusparādības ir dzeltē vai citas aknu slimības, ėermeĦa 
masas izmaiĦas, asins sastāva pārmaiĦas, alerăiskas reakcijas vai zems cukura līmenis asinīs. 

Retos gadījumos pacientiem, kas lieto šī veida zāles, ir bijuši neizskaidrojami nāves gadījumi. 
 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 

5. KĀ UZGLABĀT HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg TABLETES 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Nelietot HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg tabletes pēc derīguma termiĦa beigām,  kas 
norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiĦš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākĜi. 

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam 
par nevajadzīgo zāĜu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
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6. SĪKĀKA INFORM ĀCIJA  

Ko Haloperidol -Richter 1,5 mg tabletes satur 
Aktīvā viela ir 1,5 mg haloperidola. 

Pārējās sastāvdaĜas ir koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, želatīns, magnija stearāts, talks, 
kukurūzas un kartupeĜu ciete, laktozes monohidrāts. 

Haloperidol - Richter 1,5 mg tablešu ārējais izskats un iepakojums 
Baltas vai gandrīz baltas, praktiski bez smaržas, plakanas, diskveida formas tabletes ar vienā 
pusē iespiestu zīmi I | I. 
Plāksnīte gatavota no lakotas, cieta alumīnija folijas ar uzrakstu un cietas PVH folijas, satur 25 
tabletes. Divas plāksnītes iesaiĦotas vienā salocītā kartona kārbiĦā. 

Primārā iepakojuma tulkojums: 
HALOPERIDOL-RIHTER 1,5 mg 
Haloperidolum 

Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
Gedeon Richter Plc.  
Gyömrıi út. 19-21, 
Budapest, H-1103,  Ungārija. 
 
 
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2010. gada augusts. 
 
Reăistrācijas Nr._______________ 
 
Paralēli importēto zāĜu atĜaujas turētājs, pārmarėētājs un pārpakotājs: SIA  "Jelgavfarm",  
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel.63022249 
 


