
 

Vzdelávací materiál pre pacientov 

Liek Clozapine Accord patrí do skupiny liekov nazývanej antipsychotiká (používané na liečbu určitých 

duševných ochorení, napríklad schizofrénie). 

Clozapine Accord je liek viazaný na lekársky predpis používa sa na:  

• liečbu osôb so schizofréniou, u ktorých liečba inými liekmi bola neúčinná a u ktorých boli 

vyskúšané aspoň dve antipsychotiká (vrátane jedného z novších atypických antipsychotík), ktoré 

slúžia na liečbu schizofrénie 

• liečbu osôb so schizofréniou, u ktorých boli vyskúšané aspoň dve antipsychotiká (vrátane 

jedného z novších atypických antipsychotík), ak tieto lieky spôsobovali závažné vedľajšie účinky, 

ktoré nie je možné liečiť 

• liečbu psychotickej poruchy (porucha mysle, myslenia a správania), ktorá sa vyskytuje v priebehu 

Parkinsonovej choroby (porucha centrálnej nervovej sústavy vyskytujúca sa zvyčajne u starších 

osôb s prejavmi ako sú slabosť, tras, potenie) u pacientov, kde zlyhala štandardná liečba. 

Dôležité bezpečnostné informácie  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
UŽÍVANIE LIEKU CLOZAPINE ACCORD MOŽE BYŤ SPOJENÉ S VYSOKÝM RIZIKOM ROZVOJA: 
AGRANULOCYTÓZY 

• Agranulocytóza je choroba krvi, v dôsledku ktorej kostná dreň (mäkké tkanivo v kostiach, 
ktoré pomáha vytvárať krvné bunky ) neprodukuje dostatok krviniek (WBC) nazývaných 
neutrofily, ktoré sú významné pri boji s infekciami. Agranulocytóza môže spôsobiť závažnú 
infekciu až smrť.  

• Okamžite informujte svojho lekára v prípade, ak sa u vás v priebehu užívania lieku 
Clozapine Accord objavia príznaky prechladnutia, horúčka, prejavy podobné chrípke, 
bolesť hrdla alebo akékoľvek iné príznaky infekcie. Musíte urgentne podstúpiť krvný test, 
aby sa zistilo, či nemajú tieto prejavy súvis s užívaním lieku. 

• Predtým, ako začnete užívať liek Clozapine Accord, musí váš lekár preveriť históriu vášho 
zdravotného stavu a urobiť krvný test, aby sa uistil, že máte normálny počet bielych 
krviniek. Je dôležité mať to potvrdené, pretože vaše telo potrebuje biele krvinky pri boji 
s infekciami. 

• Liek Clozapine Accord môže spôsobiť vážne zníženie počtu bielych krviniek 
(agranulocytózu). Lekár zistí, či je u vás riziko vzniku agranulocytózy, iba prostredníctvom 
pravidelných krvných testov.  

• V priebehu prvých 18 týždňov liečby je nutné vykonávať testy raz týždenne. Následne je 
nutné vykonávať testy minimálne raz mesačne. 

• Ak dôjde k poklesu bielych krviniek, musíte okamžite ukončiť liečbu liekom Clozapine 
Accord. Následne by sa mal počet bielych krviniek vrátiť do normálnych hodnôt.  

• Po ukončení liečby liekom Clozapine Accord musíte podstupovať krvné testy ďalšie 4 
týždne.  

MYOKARDITÍDA A KARDIOMYOPATIA  

• Je známe, že liek Clozapine Accord môže spôsobiť zápal srdcového svalu (myokarditída) 
a má tendenciu spôsobiť zväčšenie srdcových svalov (kardiomyopatia), čo môže viesť až k 
smrti. Okamžite informujte svojho lekára v prípade, ak sa u vás objaví rýchly 
a nepravidelný tep srdca aj napriek tomu, že ste pokojní, alebo ak máte pocit, že vám 
poskočilo srdce (palpitácia), ak máte problémy s dýchaním, bolesť na hrudi alebo pocit 
unavenosti bez zjavného dôvodu. Váš lekár vám musí skontrolovať srdce a v prípade 
potreby vás okamžite odporučiť ku kardiológovi.  

 


