
THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO 
BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

NUPLAZID ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
NUPLAZID (new-PLA-zid) là thuốc kê toa được dùng để điều trị chứng ảo giác và hoang tưởng 
do chứng rối loạn tâm thần ở bệnh Parkinson. Các triệu chứng không liên quan đến vận động 
này xảy ra khi người bị bệnh Parkinson bắt đầu có ảo giác (như nhìn, nghe hoặc thấy sự vật hay 
sự việc mà người khác không thấy) và/hoặc hoang tưởng (như tin vào những thứ không có thật).

TÔI CẦN BIẾT NHỮNG CẢNH GIÁC NÀO KHÁC VỀ NUPLAZID?
Kéo Dài Khoảng QT: NUPLAZID có thể làm tăng nguy cơ thay đổi nhịp tim của quý vị. Nguy cơ 
này có thể gia tăng nếu dùng NUPLAZID cùng với vài loại thuốc khác được biết sẽ kéo dài 
khoảng QT. Hãy cho nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị biết về mọi loại thuốc quý vị dùng hoặc 
mới dùng gần đây.

NHỮNG AI KHÔNG NÊN DÙNG NUPLAZID?
Không dùng NUPLAZID nếu quý vị đã có phản ứng có phản ứng dị ứng với bất cứ thành phần 
nào trong NUPLAZID. Các phản ứng dị ứng bao gồm ban, nổi mề đay, sưng lưỡi, miệng, môi, 
hoặc mặt, cứng cổ họng và thở hổn hển.

Không dùng NUPLAZID nếu quý vị bị một số tình trạng tim nhất định làm thay đổi nhịp tim của 
quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải nói với nơi chăm sóc sức khỏe về phản ứng phụ tiềm ẩn 
này. Gọi cho nơi chăm sóc sức khỏe nếu quý vị cảm thấy nhịp tim của mình thay đổi.

Xin đọc trang ở mặt sau để biết thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng.

Xin đọc thông tin quan trọng này trước khi dùng NUPLAZID® (pimavanserin) và mỗi lần quý vị mua thêm 
thuốc do thông tin có thể thay đổi. Thông tin này không thay thế cho việc nói chuyện với nơi chăm sóc sức 
khỏe về tình trạng y tế hoặc điều trị của quý vị.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT MÀ TÔI CẦN BIẾT VỀ NUPLAZID LÀ GÌ?
 Các loại thuốc như NUPLAZID có thể tăng nguy cơ tử vong ở lão niên không còn ý thức với thực 
tế (bị bệnh tâm thần) do lú lẫn và mất trí nhớ (sa sút trí tuệ). NUPLAZID không được chấp thuận 
để điều trị cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ không bị ảo 
giác và hoang tưởng do chứng rối loạn tâm thần ở bệnh Parkinson.
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Thông Tin An Toàn Quan Trọng Bổ Sung
Hiện chưa biết NUPLAZID có an toàn và hiệu quả với người dưới 18 tuổi hay không.

Đây không phải là thông tin an toàn đầy đủ. Để biết thông tin an toàn đầy đủ, xin đọc Thông Tin Kê Toa 
đầy đủ đính kèm, bao gồm mục Ô CẢNH BÁO, hoặc truy cập vào trang NUPLAZID.com.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thuốc này hoặc thông tin này, nhớ bàn thảo với nơi chăm sóc sức khỏe 
của quý vị về các vấn đề đó.

Chúng tôi khuyên quý vị nên báo cáo các phản ứng phụ tiêu cực của thuốc kê toa cho Ủy Ban Thực 
Dược Phẩm (Food and Drug Administration, hay FDA). Truy cập vào trang www.fda.gov/medwatch 
hoặc gọi số 1-800-FDA-1088. Quý vị cũng có thể gọi Acadia Pharmaceuticals Inc. theo số 
1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).

NUPLAZID CÓ NHỮNG PHẢN ỨNG PHỤ THÔNG THƯỜNG NÀO?

Các phản ứng phụ thông thường của NUPLAZID bao gồm sưng chân hoặc cánh tay, buồn nôn, 
bối rối, ảo giác, táo bón, và thay đổi cách đi bộ thông thường. Các triệu chứng này không phải là 
toàn bộ các phản ứng phụ có thể có của NUPLAZID. Hãy hỏi nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị 
hoặc dược sĩ của quý vị về thuốc này để biết thêm thông tin.

CÁC THUỐC NÀO CÓ THỂ TƯƠNG TÁC VỚI NUPLAZID® (pimavanserin)?
Hãy cho nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị biết về mọi loại thuốc quý vị dùng. Các loại thuốc 
khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của NUPLAZID. Một số thuốc không được dùng cùng với 
NUPLAZID. Nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể cho biết việc dùng NUPLAZID cùng với 
các loại thuốc khác của quý vị có an toàn hay không. Đừng bắt đầu hoặc ngừng dùng bất kỳ loại 
thuốc nào khi đang dùng NUPLAZID mà không nói trước cho nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị.

TÔI CÓ THỂ DÙNG NUPLAZID VỚI CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH PARKINSON 
KHÁC KHÔNG?
Quý vị có thể dùng NUPLAZID mà không cần điều chỉnh liều lượng thuốc carbidopa/levodopa. 
Hãy cho nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị biết về mọi loại thuốc mà quý vị đang dùng.

TÔI DÙNG NUPLAZID NHƯ THẾ NÀO?
Liều được đề nghị cho NUPLAZID là một viên nhộng 34 mg, một viên mỗi ngày uống qua miệng, 
có hoặc không có ăn thực phẩm, dùng cùng giờ mỗi ngày, hoặc như nơi chăm sóc sức khỏe của 
quý vị kê toa.

TÔI NHẬN ĐƯỢC NUPLAZID BẰNG CÁCH NÀO?
Nếu nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị kê toa thuốc NUPLAZID cho quý vị, vị này có thể ghi 
danh cho quý vị vào Acadia Connect™. Chương trình hỗ trợ này có thể giúp quý vị hoặc người 
thân thương được trả bảo hiểm cho NUPLAZID.

https://www.nuplazid.com/pdf/NU-1214_PI_34MG_Update_8.5x11.pdf
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