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ּכמּוסהָ

. מחדש מילוי מקבל שאתה פעם ובכל זה את לקחת שתתחיל לפני®SYMBYAX עם שמגיע התרופות מדריך את קרא
. הטיפול או הרפואי מצבך לגבי שלך הרופא עם שיחה מחליף אינו זה תרופות מדריך. חדש מידע שיש להיות יכול

SYMBYAX. על עוד ללמוד רוצה שאתה או מבין לא שאתה משהו יש אם הרוקח או הרופא עם שוחח

SYMBYAX? על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
SYMBYAX כולל, חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול:

.אובדניות פעולות או מחשבות1.

 פסיכוזה( המציאות עם קשר ואיבד זיכרון מאובדן סובלים, המבולבלים קשישים אצל למוות מוגבר סיכון2.
).לדמנציה הקשורה

).היפרגליקמיה( בדם גבוה סוכר3.

10  בגילאי נוער ובני בילדים במיוחד), ובטריגליצרידים בכולסטרול עלייה( בדם גבוהות שומן רמות4.
17. עד

17. עד10  בגילאי נוער ובני בילדים במיוחד, במשקל עלייה5.

'. ה. להלן מתוארות הללו החמורות הלוואי תופעות
oSghctisdaolrtahcotu.פעולות או iognhst:s uui1

ואובדניות, אחרות חמורות נפש ומחלות דיכאון, דיכאון נוגדות תרופות

:על, משפחתך בן של או, שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח

.דיכאון נוגדות בתרופות טיפול של והיתרונות הסיכונים כל•
.אחרת חמורה נפש מחלת או בדיכאון הטיפול אפשרויות כל•

 נוער בני, מהילדים חלק אצל אובדניות פעולות או מחשבות להגביר עלולות דיכאון נוגדות תרופות•
.הטיפול של הראשונים החודשים במהלך ומבוגרים

 לחלק. אובדניות ולפעולות למחשבות ביותר החשובים הגורמים הם אחרות חמורות נפש ומחלות דיכאון•
 בעלי או( להם שיש אנשים כוללים אלה.אובדניות פעולות או למחשבות במיוחד גבוה סיכון יש מהאנשים
 פעולות או מחשבות או) מאניה-דפרסיה מחלת גם הנקראת( דו-קוטבית מחלה) של משפחתית היסטוריה
.אובדניות

?משפחה בבן או בעצמי אובדניות ופעולות מחשבות למנוע ולנסות לצפות אוכל כיצד•

 זה. ברגשות או במחשבות, בהתנהגויות, הרוח במצב, פתאומיים שינויים במיוחד, שינוי לכל היטב לב שימו•
.המינון את משנים כאשר או דיכאון נוגדת תרופה מתחילים כאשר מאוד חשוב
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, ההתנהגות, הרוח במצב פתאומיים או חדשים שינויים על לדווח כדי הבריאות שירותי לספק מיד התקשר•

.הרגשות או המחשבות
 ביקורים בין הבריאות שירותי לספק התקשר. כמתוכנן הבריאות שירותי ספק אצל המעקב ביקורי כל את שמור•

.תסמינים לגבי חששות לך יש אם במיוחד, הצורך לפי
 הם אם במיוחד, הבאים מהתסמינים אחד יש משפחתך לבן או לך אם בריאות שירותי לספק מיד התקשר
:אותך מדאיגים או יותר גרועים, חדשים

מוות או התאבדות על מחשבות•

להתאבד ניסיונות•

יותר גרוע או חדש דיכאון•

יותר גרועה או חדשה חרדה•

מנוחה חסר או מאוד נסער מרגיש•

חרדה התקפי•

)שינה נדודי( שינה בעיות•
יותר גרועה או חדשה עצבנות•

אלימה או כועסת, תוקפנית התנהגות•

מסוכנים דחפים לפי פועל•

)מאניה( ובדיבור בפעילות קיצונית עלייה•
.הרוח במצב או בהתנהגות אחרים חריגים שינויים או•

?דיכאון נוגדות תרופות על לדעת צריך אני עוד מה
 תרופה הפסקת .בריאות שירותי ספק עם תחילה לדבר מבלי דיכאון נוגדת תרופה תפסיק אל לעולם•

.אחרים לתסמינים לגרום עלולה בפתאומיות דיכאון נוגדת
 הסיכונים בכל לדון חשוב.אחרות ומחלות בדיכאון לטיפול המשמשות תרופות הן דיכאון נוגדות תרופות•

 בכל לדון צריכים אחרים מטפלים או משפחותיהם ובני מטופלים. בו טיפול שבאי בסיכונים וגם בדיכאון בטיפול
.דיכאון נוגדות בתרופות בשימוש רק לא, הבריאות שירותי ספק עם הטיפול בחירות

 של הלוואי תופעות על הבריאות שירותי ספק עם שוחח.אחרות לוואי תופעות יש דיכאון נוגדות לתרופות•
.משפחתך לבן או לך שנרשמה התרופה

 בן או שאתה התרופות כל את הכר.אחרות תרופות עם אינטראקציה לקיים יכולות דיכאון נוגדות תרופות•
 תרופות תתחיל אל. הבריאות שירותי ספק את להציג כדי התרופות כל של רשימה שמור. נוטלים משפחתך
.שלך הרופא עם תחילה לבדוק מבלי חדשות

 שוחח.בילדים לשימוש-FDA ה ידי על מאושרות לילדים הנרשמות הדיכאון נוגדות התרופות כל לא•
.נוסף מידע לקבלת ילדך של הבריאות שירותי ספק עם

 פסיכוזה( המציאות עם קשר ואיבד זיכרון מאובדן סובלים, המבולבלים קשישים אצל למוות מוגבר סיכון2.
SYMBYAX דמנציה עם קשישים בקרב בפסיכוזה לטיפול מאושר אינו.).לדמנציה הקשורה

 סבלת לא מעולם אם או סוכרת כבר לך יש אם לקרות יכול בדם גבוה סוכר):היפרגליקמיה( בדם גבוה סוכר3.
:ל להוביל עלול בדם גבוה סוכר. מסוכרת

)קטואידוזיס( קטונים עקב שלך בדם חומצה הצטברות•
תרדמת•

מוות•

 ובמהלךSYMBYAX  ליטול שתתחיל לפני שלך בדם הסוכר רמת את לבדוק כדי בדיקות לעשות צריך שלך הרופא
כאשר חולף בדם גבוה סוכר לפעמים, מסוכרת סובלים שאינם אנשים אצל. הטיפול

3595972: אסמכתא מזהה
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SYMBYAX.לקחת שהפסיקו לאחר גם בדם גבוהה סוכר לרמת תרופה ליטול צריכים  SYMBYAXעם אנשים. מופסק 

SYMBYAX נטילת לפני מסוכרת סבלו שלא אנשים וכמה סוכרת

 נטילת בזמן בדם הסוכר רמת את לבדוק התדירות לגבי הרופא הוראות אחר עקוב, סוכרת לך יש אם
.SYMBYAX

 נטילת בזמן) היפרגליקמיה( בדם גבוה סוכר של הבאים מהתסמינים אחד לך יש אםשלך לרופא התקשר
:SYMBYAX

צמאים מאוד מרגישים•

מהרגיל יותר שתן להטיל צורך•

מאוד רעב מרגיש•

עייף או חלש מרגיש•

בבטן בחילה מרגיש•

.פירותי ריח מדיפה שלך שהנשימה או, מבולבל מרגיש•

 באנשים לקרות עלולות גבוהות שומן רמות).ובטריגליצרידים בכולסטרול עלייה( בדם גבוהות שומן רמות4.
 הרופא לכן, כלשהם תסמינים לך שאין ייתכן17).  עד10  בני( נוער ובני בילדים במיוחד-SYMBYAX, ב המטופלים

 ליטול שתתחיל לפני שלך והטריגליצרידים הכולסטרול רמות את לבדוק כדי דם בדיקות לעשות צריך שלך
SYMBYAXהטיפול ובמהלך.

( ומתבגרים ילדיםSYMBYAX.  הנוטלים אנשים אצל שכיחה במשקל עלייה):במשקל עלייה( במשקל עלייה5.
 מאשר במשקל יותר ולעלות במשקל לעלות יותר גבוה סיכוי בעלי היוSYMBYAX,  שקיבלו17)  עד10  בני

 צריכים שלך והרופא אתה לכןSYMBYAX,  נטילת בזמן במשקל הרבה לעלות עשויים מסוימים אנשים. מבוגרים
 אכילת כגון, במשקל בעלייה לשלוט דרכים על שלך הרופא עם שוחח. קבוע באופן שלך המשקל את לבדוק
גופנית ופעילות ומאוזנת בריאה תזונה

SYMBYAX? זה מה
SYMBYAX ל המשמשת מרשם עם תרופה היא:

.ומעלה10  בני אנשים אצלI  קוטבית דו הפרעה עם המתרחשות דיכאון של באפיזודות מועד קצר טיפול•

, לטיפול עמיד דיכאון גם הנקראות, אחרות תרופות-2 ל מגיבים שאינם דיכאון של באפיזודות מועד קצר טיפול•
.במבוגרים

hydrochloride.-fluoxetineו , olanzapineתרופות שתי מכיל SYMBYAX

10. לגיל מתחת בילדים ויעיל בטוחSYMBYAX  אם ידוע לא

 מוגברת פעילות, עצבני או גבוה רוח ומצב דיכאון של מתחלפות תקופות כולליםI  קוטבית דו הפרעה של התסמינים
 חלק, הטיפול עם. בשינה בצורך וירידה אימפולסיבית התנהגות, מהיר דיבור, מרהיבות מחשבות, שקט וחוסר

.להשתפר עשוייםI  קוטבית דו הפרעה של שלך מהתסמינים

 ירידה, האשם ברגשות עלייה, בעניין ירידה, הרוח במצב ירידה כוללים לטיפול עמיד דיכאון של התסמינים
 שלך מהתסמינים חלק, הטיפול עם. אובדנית התנהגות או ומחשבות בתיאבון שינויים, בריכוז ירידה, באנרגיה

.להשתפר עשויים לטיפול עמיד דיכאון של

.שלך לרופא התקשר, משתפר שאתה חושב לא אתה אם

SYMBYAX? ליטול אסור למי
 אינך אם הרוקח או הרופא את שאל(MAOI).  אוקסידאז מונואמין מעכב נוטל אתה אםSYMBYAX  ליטול אין•

.לינזוליד האנטיביוטיקה כוללMAOI,  נוטל אתה אם בטוח

3595972: אסמכתא מזהה
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.זאת לעשות הורה שלך הרופא כן אם אלאSYMBYAX מהפסקת שבועות5  תוךMAOI ליטול אין•

 זאת לעשות לך הורה כן אם אלא, האחרונים בשבועייםMAOI  ליטול הפסקת אם-SYMBYAX ב להשתמש תתחיל אל•
.שלך הרופא ידי על

, חיים ומסכנות חמורות לוואי תופעות להיות עלולים-MAOI ל בזמן קרובSYMBYAX  שלוקחים לאנשים
:הכוללים תסמינים עם

גבוה חום•

בהן לשלוט יכול שאינך מתמשכות שרירים התכווצויות•

נוקשים שרירים•

מהר המתרחשים הדם ובלחץ הלב בקצב שינויים•

בלבול•

.הכרה חוסר•
 מהפסקת שבועות5  תוך®מלריל את תיקח אל). תיורידאזין(®מלריל נוטל אתה אםSYMBYAX  את תיקח אל•

.SYMBYAXבפתאומיות למות עלול ואתה הלב בקצב חמורות לבעיות לגרום עלולה מלריל.

 פימוזיד ליטול אין). ®(Orap פימוזיד פסיכוטית האנטי התרופה את נוטל אתה אםSYMBYAX  ליטול אין•
Orap)®(מהפסקת שבועות5  תוך .SYMBYAX

SYMBYAX? נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה
, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך לרופא ספר-SYMBYAX, ב שתתחיל לפני. לך מתאים לא-SYMBYAX ש ייתכן
:הבאים מהמצבים אחד לך היה או לך יש אם כולל

לב בעיות•

)עוויתות( התקפים•
)היפרגליקמיה( בדם גבוהות סוכר רמות או סוכרת•
בדם טריגליצרידים או כולסטרול של גבוהות רמות•

בכבד בעיות•

גבוה או נמוך דם לחץ•

(TIA) חולפים איסכמיים התקפים גם הנקראים" שבץ מיני" או שבץ•
דימום בעיות•

אלצהיימר מחלת•

זווית סגירת עם גלאוקומה•

גברים אצל מוגדלת ערמונית•

מעיים חסימת•

השד סרטן•

.נולד שטרם לתינוק יזיקSYMBYAX  אם ידוע לא. להריון להיכנס מתכננים או בהריון נמצאים•

. לתינוקך להזיק ועלולים שלך האם לחלב לעבור יכוליםfluoxetine - וOlanzapine . להניק מתכננת או מניקה•
 אם תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחחSYMBYAX.  נטילת בזמן להניק אסור
SYMBYAX. נוטל אתה

לרְּבַֹות,לוקח שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספרSYMBYAX, הפעלת לפני

מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות•

צמחים ותוספי, ויטמינים•

3595972: אסמכתא מזהה
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במיגרנה ראש בכאבי לטיפול המשמשים טריפטנים•

, ליתיום, טריציקליות תרופות לרבות, חשיבה בהפרעות או פסיכוטיות בהפרעות, בחרדה, הרוח במצב לטיפול המשמשות תרופות•
פסיכוטיות אנטי תרופות אוSSRI, SNRI, MAOI , בוספירון

ופנטניל טרמדול•

וורט ון'ג סנט או טריפטופן כגון מרשם ללא תוספים•

(ECT) חשמל בעוויתות טיפול•
 כלשהי תרופה תפסיק או תתחיל אל. שלך האחרות התרופות עםSYMBYAX  תחילה שלך הרופא עם לדבר מבלי.

, מידה באותה יפעלו שלא וייתכן זו עם זו אינטראקציה לקיים עלולות מסוימות ותרופותSYMBYAX  נטילת בזמן
SYMBYAX את לקחת בטוח זה אם לך לומר יכול שלך הרופא. אפשריות חמורות לוואי לתופעות לגרום או

:המכילות אחרות תרופות ליטול אסורSYMBYAX,  נוטל אתה אם

-Zyprexaב הפעיל החומר olanzapine )•®וZyprexa-®או) ®זידיס

).® ,™WeeklyוSarafem-®פרוזק, ®בפרוזאק הפעיל החומר( הידרוכלוריד פלואוקסטין•
).יתר מנת( תרופה מדי יותר לקחת יכול אתה

SYMBYAX? ליטול עלי כיצד
 של המינון את) להתאים( לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. שנקבע כפי בדיוקSYMBYAX  את קח•

SYMBYAXלך מתאים שהוא עד.
 למנה הזמן הגיע כמעט אם. זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קחSYMBYAX,  של למנה מתגעגע אתה אם•

SYMBYAX  של מנות שתי ליטול אין. הקבוע בזמן שלך הבאה המנה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג, הבאה
.בו-זמנית

 לקחת להפסיק צריך אתה אם. פתאומי באופןSYMBYAX  ליטול תפסיק אל, חמורות לוואי תופעות למנוע כדי•
.זה את לקחת בבטחה להפסיק כיצד לך להגיד יכול שלך הרופאSYMBYAX,  את

.חירום טיפול קבל או, רעלים בקרת למרכז או לרופא מיד התקשרSYMBYAX,  מדי יותר לוקח אתה אם•

.אוכל בלי או עםSYMBYAX  את ליטול ניתן•
•SYMBYAX  בערב, יום בכל אחת פעם כלל בדרך נלקח.
.לרופא התקשרSYMBYAX,  נטילת בזמן מצבך לגבי כלשהם חששות לך שיש או משתפר שאתה חושב אינך אם•

SYMBYAX? נטילת בזמן להימנע עלי ממה
 או בבהירות לחשוב, החלטות לקבל יכולתך על להשפיע ועלול לישנוניות לגרום עלולSYMBYAX  עליך משפיע.

 כיצד שתדע עד אחרות מסוכנות פעילויות לעשות או כבדות מכונות להפעיל, לנהוג אסור. במהירות להגיב
SYMBYAX•

 לך לגרום עלולהSYMBYAX  נוטל שאתה בזמן אלכוהול שתייתSYMBYAX.  נטילת בזמן אלכוהול משתיית הימנע•
.לבדSYMBYAX  לוקח אתה אם מאשר יותר לישון

SYMBYAX? של האפשריות הלוואי תופעות מהן
:אפשריים נוספים חמורים סיכונים

 חולפים איסכמיים התקפים הנקרא" שבץ מיני" או מוחי שבץ של מוגברת ושכיחות למוות מוגבר סיכון•
(TIA)ולהגיב לחשוב, לזכור היכולת את המפחיתה מוחית הפרעה(לדמנציה הקשורה פסיכוזה עם קשישים אצל

.( SYMBYAXאלה לחולים מאושר אינו.
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 עם או לבד פריחה או) כוורות( אדומים גירודים מקבל אתה אם מיד שלך לרופא ספר:קשות אלרגיות תגובות•

 חלק לך ויש קשות חולה אתה אם מיד שלך לרופא התקשרSYMBYAX.  נטילת בזמן, פרקים וכאבי חום
:כולם או הבאים מהתסמינים

הפה או העיניים, הפנים של נפיחות•

נשימה בעיית•

 מיד שלך לרופא התקשר. חולים בבית בו לטפל ויש למוות לגרום עלול:(NMS): נוירולפטית ממאירה תסמונת•
 מאוד חמור אך נדיר מצב הואSYMBYAX. NMS  כולם או הבאים מהתסמינים חלק לך ויש קשות חולה אתה אם

NMS כולל, פסיכוטיות אנטי תרופות הנוטלים אנשים אצל לקרות שיכול

גבוה חום•

מוגברת הזעה•

נוקשים שרירים•

בלבול•

שלך הדם ובלחץ הלב בקצב, בנשימה שינויים•

 אלו תנועות. בהן לשלוט יכול ושאינך להתרחש שממשיכות גוף לתנועות גורם זה מצב:טרדיבית דיסקינזיה•
 ליטול תפסיק אם גם, להיעלם שלא עשויה טרדיבית דיסקינזיה. והלשון הפנים על כלל בדרך משפיעות

.SYMBYAXנטילת הפסקת לאחר גם להתחיל עשוי זה .SYMBYAX
.בהן לשלוט יכול שאינך גוף תנועות מקבל אתה אם שלך לרופא ספר

 לך ויש קשות חולה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. חיים מסכן להיות שעלול מצב זהו:סרוטונין תסמונת•
:כולם או הבאים מהתסמינים חלק

הנפשי במצב אחרים שינויים או תרדמת, הזיות, תסיסה•

)מדי אקטיביים רפלקסים( שרירים עוויתות או קואורדינציה בעיות•
נמוך או גבוה דם לחץ, דופק דופק•

חום או הזעה•

ושלשולים הקאות, בחילות•

שרירים קשיחות•

סחרחורת•

שטיפה•

רעד•

התקפים•

:ראייה בעיות•
עין כאב•

בראייה שינויים•

העין סביב או בעין אדמומיות או נפיחות•

 בסיכון אתה אם לראות כדי עיניים בדיקת לעבור כדאי אולי. אלו לבעיות בסיכון נמצאים מהאנשים חלק רק
.נמצא אתה אם מונע טיפול ולקבל

SYMBYAX,  נטילת בזמן חריג או מוגבר דימום או בחבלות מבחין אתה אם שלך לרופא ספר:חריג דימום•
:הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם במיוחד

)נטובן'ג, קומדין( דם מדלל וורפרין•
(NSAID) סטרואידית לא דלקת נוגדת תרופה•
אספירין•

 ויש קשות חולה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר):היפונתרמיה( בדם) נתרן( מלח של נמוכות רמות•
:כולם או הבאים מהתסמינים חלק לך
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ראש כאב•

חלש מרגיש•

בלבול•

ריכוז בעיות•

זיכרון בעיות•

יציב לא מרגיש•

Pointes de.(Torsade  כולל חדרית קצב והפרעתQT  הארכת( שלך הלב של החשמלית בפעילות שינויים•
:לכלול עשויים התסמינים. חיים מסכן להיות יכול זה מצב

סדיר לא או איטי, מהיר דופק•

נשימה קוצר•

עילפון או סחרחורת•

עילפון או איטי או מהיר דופק, סחרחורת של תסמינים עם, תנוחה שינוי בעת הדם בלחץ ירידה•

בבליעה קושי•

התקפים•

 נשאר או הרבה מתאמן אתה כאשר למשל, מאוד להתחמם יכול אתה:הגוף טמפרטורת על בשליטה בעיות•
 ויש קשות חולה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. התייבשות למנוע כדי מים לשתות לך חשוב. מאוד חם באזור

:התייבשות של הבאים התסמינים כל את או חלק לך

בכלל לא או מדי יותר להזיע•

יבש פה•

מאוד חם מרגיש•

צמא תחושת•

שתן לייצר מסוגל לא•

, מוגבר תיאבון, ממושכת שינה, עייפות, בפה יובש:כוללותSYMBYAX  של האפשריות הנפוצות הלוואי תופעות
.ראייה טשטוש או) רעידות( רעידות, נמנום, והרגליים הידיים של נפיחות

.חולפת שאינה או אותך שמטרידה לוואי תופעת כל על שלך לרופא ספר

.שלך הרוקח או הרופא את שאל, נוסף למידעSYMBYAX.  עם האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו

1-800-1088  בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
.FDA

SYMBYAX? את לאחסן עליי כיצד
30°C). עד(86°F- 15°C ל59°F  בין, החדר בטמפרטורתSYMBYAX  את אחסן•
.מאורSYMBYAX  את הרחק•
.היטב סגור הבקבוק את שמור. מלחות והרחק יבשSYMBYAX  על שמור•

.ילדים של ידם מהישג התרופות וכלSYMBYAX  את הרחק
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SYMBYAX על כללי מידע

 במצב-SYMBYAX ב להשתמש אין. לתרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
.להם להזיק עלול זה. מצב אותו להם יש אם גם, אחרים לאנשיםSYMBYAX  תיתן אל. לו נקבע שלא

 אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אםSYMBYAX.  על ביותר החשוב המידע את מסכם זה תרופות מדריך
 על נוסף למידע. הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבSYMBYAX  על מידע שלך הרוקח או מהרופא לבקש יכול

SYMBYAXלמספר התקשר -Rx )1-800-545-5979(-1-800.Lilly

-SYMBYAX?ב המרכיבים מהם
olanzapine וfluoxetine- הידרוכלוריד:פעילים רכיבים

, אכיל שחור דיו, סולפט לאוריל נתרן, חמצני דו טיטניום, דימתיקון, לטין'ג, מראש עמילן:פעילים לא חומרים
.שחורה ברזל תחמוצת או/ו צהובה ברזל תחמוצת, אדומה ברזל תחמוצת

.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה תרופות מדריך

dd, yyyy חודש מתוקן תרופות מדריך

,USA 46285 : ידי על משווק
Indianapolis, IN USA, LLCLilly
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