
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(olanzapină și clorhidrat de fluoxetină)

Capsulă
Citiți Ghidul de medicamente care vine cu SYMBYAX®înainte de a începe să-l luați și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. 
Pot exista informații noi. Acest Ghid de medicamente nu înlocuiește discuția cu medicul dumneavoastră despre starea 
dumneavoastră medicală sau despre tratamentul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă 
există ceva ce nu înțelegeți sau doriți să aflați mai multe despre SYMBYAX.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre SYMBYAX?

SYMBYAX poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

1. Gânduri sau acțiuni suicidare.

2. Risc crescut de deces la persoanele în vârstă care sunt confuze, au pierderi de memorie și au pierdut 
contactul cu realitatea (psihoză legată de demență).

3. Glicemie crescută (hiperglicemie).

4. Niveluri ridicate de grăsimi în sânge (colesterol și trigliceride crescute), în special la copii și 
adolescenți cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani.

5. Creștere în greutate, în special la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani.

Aceste reacții adverse grave sunt descrise mai jos. al. 
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Medicamente antidepresive, depresie și alte boli psihice grave și suicid

Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau al membrului familiei dumneavoastră despre:

• toate riscurile și beneficiile tratamentului cu medicamente antidepresive.

• toate opțiunile de tratament pentru depresie sau alte boli mintale grave.

• Medicamentele antidepresive pot crește gândurile sau acțiunile suicidare la unii copii, 
adolescenți și adulți tineri în primele câteva luni de tratament.

• Depresia și alte boli mintale grave sunt cele mai importante cauze ale gândurilor și acțiunilor 
suicidare. Unii oameni pot avea un risc deosebit de mare de a avea gânduri sau acțiuni suicidare.
Acestea includ persoanele care au (sau au antecedente familiale de) boală bipolară (numită și boală 
maniaco-depresivă) sau gânduri sau acțiuni suicidare.

• Cum pot să urmăresc și să încerc să previn gândurile și acțiunile suicidare în mine sau în membrul 
familiei?

• Acordați o atenție deosebită oricăror schimbări, în special schimbări bruște, ale dispoziției, comportamentelor, gândurilor sau 
sentimentelor. Acest lucru este foarte important atunci când se începe un medicament antidepresiv sau când se modifică 
doza.

TITLE - OLANZAPINE + FLUOXETINE HCL / SYMBYAX MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-olanzapine-fluoxetine-hydrochloride-symbyax-online
https://www.fda.gov/media/73045/download


2
• Sunați imediat furnizorul de asistență medicală pentru a raporta schimbări noi sau bruște ale dispoziției, comportamentului, 

gândurilor sau sentimentelor.

• Păstrați toate vizitele de urmărire la furnizorul de asistență medicală conform programului. Sunați furnizorul de asistență 
medicală între vizite după cum este necesar, mai ales dacă aveți îngrijorări cu privire la simptome.

Sunați imediat un furnizor de asistență medicală dacă dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră aveți oricare 
dintre următoarele simptome, mai ales dacă sunt noi, mai rău sau vă îngrijorează:

• gânduri despre sinucidere sau moarte

• încercări de sinucidere
• depresie nouă sau mai gravă

• anxietate nouă sau mai gravă

• senzație de foarte agitație sau agitație

• atacuri de panica

• probleme cu somnul (insomnie)

• iritabilitate nouă sau mai gravă

• a se comporta agresiv, a fi furios sau violent
• acționând pe impulsuri periculoase

• o creștere extremă a activității și a vorbirii (manie)
• sau alte modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție.

Ce altceva trebuie să știu despre medicamentele antidepresive?
• Nu opriți niciodată un medicament antidepresiv fără a discuta mai întâi cu un furnizor de asistență 

medicală. Oprirea bruscă a unui medicament antidepresiv poate provoca alte simptome.

• Antidepresivele sunt medicamente utilizate pentru a trata depresia și alte boli.Este important să discutăm 
despre toate riscurile de a trata depresia și, de asemenea, despre riscurile de a nu o trata. Pacienții și familiile lor sau 
alți îngrijitori ar trebui să discute cu furnizorul de asistență medicală toate opțiunile de tratament, nu doar utilizarea 
antidepresivelor.

• Medicamentele antidepresive au alte reacții adverse.Discutați cu furnizorul de asistență medicală despre efectele secundare ale 
medicamentului prescris pentru dumneavoastră sau membrul familiei dumneavoastră.

• Medicamentele antidepresive pot interacționa cu alte medicamente.Aflați toate medicamentele pe care dumneavoastră sau 
membrul familiei dumneavoastră le luați. Păstrați o listă cu toate medicamentele pentru a le prezenta furnizorului de asistență medicală. 
Nu începeți medicamente noi fără a verifica mai întâi furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

• Nu toate medicamentele antidepresive prescrise pentru copii sunt aprobate de FDA pentru utilizare la copii.Discutați cu 
furnizorul de servicii medicale al copilului dumneavoastră pentru mai multe informații.

2. Risc crescut de deces la persoanele în vârstă care sunt confuze, au pierderi de memorie și au pierdut 
contactul cu realitatea (psihoză legată de demență).SYMBYAX nu este aprobat pentru tratarea psihozei la 
persoanele în vârstă cu demență.

3. Glicemie crescută (hiperglicemie):Glicemia crescută se poate întâmpla dacă aveți deja diabet sau dacă nu ați avut 
niciodată diabet. Nivelul ridicat de zahăr din sânge poate duce la:

• acumulare de acid în sânge din cauza cetonelor (cetoacidoză)
• comă
• moartea

Medicul dumneavoastră trebuie să vă efectueze teste pentru a vă verifica glicemia înainte de a începe să luați SYMBYAX și în 
timpul tratamentului. La persoanele care nu au diabet zaharat, uneori glicemia crescută dispare când
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SYMBYAX este oprit. Persoanele cu diabet zaharat și unele persoane care nu au avut diabet înainte de a lua SYMBYAX 
trebuie să ia medicamente pentru creșterea zahărului din sânge chiar și după ce încetează să mai ia SYMBYAX.

Dacă aveți diabet, urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră despre cât de des să vă verificați glicemia în timp 
ce luați SYMBYAX.

Sună-ți mediculdacă aveți oricare dintre aceste simptome de creștere a zahărului din sânge (hiperglicemie) în timp ce 
luați SYMBYAX:

• simt foarte sete
• trebuie să urinezi mai mult decât de obicei

• simt foarte foame
• vă simțiți slăbit sau obosit

• vă simțiți rău la stomac
• vă simțiți confuz sau respirația dumneavoastră miroase a fructat.

4. Niveluri ridicate de grăsimi în sânge (colesterol și trigliceride crescute).Niveluri ridicate de grăsimi pot apărea la 
persoanele tratate cu SYMBYAX, în special la copii și adolescenți (10 până la 17 ani). Este posibil să nu aveți niciun 
simptom, așa că medicul dumneavoastră ar trebui să vă facă analize de sânge pentru a vă verifica nivelurile de colesterol 
și trigliceride înainte de a începe să luați SYMBYAX și în timpul tratamentului.

5. Creștere în greutate (creștere în greutate):Creșterea în greutate este frecventă la persoanele care iau SYMBYAX. Copiii și 
adolescenții (cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani) cărora li s-a administrat SYMBYAX au avut mai multe șanse de a crește în greutate și de 
a se îngrașa mai mult decât adulții. Unele persoane pot crește mult în greutate în timp ce iau SYMBYAX, așa că dumneavoastră și medicul 
dumneavoastră ar trebui să vă verificați în mod regulat greutatea. Discutați cu medicul dumneavoastră despre modalități de a controla 
creșterea în greutate, cum ar fi o dietă sănătoasă și echilibrată și exercițiile fizice

Ce este SYMBYAX?
SYMBYAX este un medicament pe bază de rețetă utilizat pentru:

• tratamentul pe termen scurt al episoadelor de depresie care apar cu tulburarea bipolară I la persoanele cu vârsta de 10 ani 
sau peste.

• tratamentul pe termen scurt al episoadelor de depresie care nu răspund la alte 2 medicamente, numite 
și depresie rezistentă la tratament, la adulți.

SYMBYAX conține două medicamente, olanzapină și clorhidrat de fluoxetină.

Nu se știe dacă SYMBYAX este sigur și eficient la copiii cu vârsta sub 10 ani.

Simptomele tulburării bipolare I includ perioade alternante de depresie și dispoziție ridicată sau iritabilă, activitate 
crescută și neliniște, gânduri accelerate, vorbire rapidă, comportament impulsiv și scăderea nevoii de somn. Cu 
tratament, unele dintre simptomele dumneavoastră ale tulburării bipolare I se pot îmbunătăți.

Simptomele depresiei rezistente la tratament includ scăderea dispoziției, scăderea interesului, creșterea 
sentimentelor de vinovăție, scăderea energiei, scăderea concentrației, modificări ale apetitului și gânduri sau 
comportament suicidare. Cu tratament, unele dintre simptomele dumneavoastră de depresie rezistentă la 
tratament se pot îmbunătăți.

Dacă nu credeți că vă îmbunătățiți, sunați-vă medicul.

Cine nu ar trebui să ia SYMBYAX?
• Nu luaţi SYMBYAX dacă luaţi un inhibitor de monoaminooxidază (IMAO). Întrebați furnizorul de servicii 

medicale sau farmacistul dacă nu sunteți sigur dacă luați un IMAO, inclusiv antibioticul linezolid.
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• Nu luați un IMAOîn termen de 5 săptămâni de la oprirea SYMBYAXcu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă solicită acest 
lucru.

• Nu începeți SYMBYAX dacă ați încetat să luați un IMAO în ultimele 2 săptămâni, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a 
recomandat acest lucru.

Persoanele care iau SYMBYAX aproape în timp de un IMAO pot avea reacții adverse grave și care pun 
viața în pericol, cu simptome care includ:

• febră mare
• spasme musculare continue pe care nu le puteți controla

• muschi rigidi
• modificări ale ritmului cardiac și ale tensiunii arteriale care au loc rapid

• confuzie
• inconștiență.

• Nu luaţi SYMBYAX dacă luaţi Mellaril®(tioridazină). Nu luați Mellaril®în termen de 5 săptămâni de la 
oprirea SYMBYAX. Mellaril poate provoca probleme grave de ritm cardiac și puteți muri brusc.

• Nu luaţi SYMBYAX dacă luaţi medicamentul antipsihotic pimozidă (Orap®). Nu luați pimozidă 
(Orap®)în termen de 5 săptămâni de la oprirea SYMBYAX.

Ce ar trebui să-i spun medicului meu înainte de a lua SYMBYAX?

SYMBYAX poate să nu fie potrivit pentru dvs. Înainte de a începe SYMBYAX, spuneți medicului dumneavoastră despre toate afecțiunile 
dumneavoastră medicale, inclusiv dacă aveți sau aveți oricare dintre următoarele:

• Probleme cu inima

• convulsii (convulsii)
• diabet zaharat sau niveluri ridicate de zahăr din sânge (hiperglicemie)

• niveluri ridicate de colesterol sau trigliceride în sânge
• probleme hepatice

• tensiune arterială scăzută sau crescută

• accidente vasculare cerebrale sau „mini-accidente vasculare cerebrale” numite și atacuri ischemice tranzitorii (AIT)

• probleme de sângerare

• Boala Alzheimer
• glaucom cu unghi închis
• prostata mărită la bărbați
• ocluzie intestinală
• cancer mamar
• sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu se știe dacă SYMBYAX va dăuna copilului dumneavoastră nenăscut.

• alăptează sau intenționează să alăpteze. Olanzapina și fluoxetina pot trece în laptele matern și pot dăuna 
copilului dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați SYMBYAX. Discutați cu medicul 
dumneavoastră despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați SYMBYAX.

Înainte de a începe SYMBYAX,spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați,inclusiv

• Medicamente eliberate și fără prescripție medicală

• Vitamins, and herbal supplements
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• Triptans used to treat migraine headache
• Medicines used to treat mood, anxiety, psychotic or thought disorders, including tricyclics, lithium, 

buspirone, SSRIs, SNRIs, MAOIs, or antipsychotics
• Tramadol and fentanyl
• Over-the-counter supplements such as tryptophan or St. John’s Wort
• Electroconvulsive therapy (ECT)
SYMBYAX and some medicines may interact with each other and may not work as well, or cause 
possible serious side effects. Your doctor can tell you if it is safe to take SYMBYAX with your other 
medicines. Do not start or stop any medicine while taking SYMBYAX without talking to your doctor 
first.

If you take SYMBYAX, you should not take any other medicines that contain:

• olanzapine (the active ingredient in Zyprexa® and Zyprexa® Zydis®) or
• clorhidrat de fluoxetină (ingredientul activ din Prozac®, Prozac®Weekly™ și Sarafem®).
Ați putea lua prea multe medicamente (suprdozaj).

Cum ar trebui să iau SYMBYAX?
• Luați SYMBYAX exact așa cum v-a fost prescris. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să modifice (adapte) doza de SYMBYAX 

până când este potrivită pentru dumneavoastră.

• Dacă omiteţi o doză de SYMBYAX, luaţi doza uitată imediat ce vă amintiţi. Dacă este aproape timpul 
pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și luați următoarea doză la ora obișnuită. Nu luați 
două doze de SYMBYAX în același timp.

• Pentru a preveni reacțiile adverse grave, nu întrerupeți brusc să luați SYMBYAX. Dacă trebuie să încetați să luați SYMBYAX, 
medicul dumneavoastră vă poate spune cum să încetați să îl luați în siguranță.

• Dacă luați prea mult SYMBYAX, sunați imediat medicul sau centrul de control al otrăvirii sau primiți 
tratament de urgență.

• SYMBYAX poate fi luat cu sau fără alimente.
• SYMBYAX se ia de obicei o dată pe zi, seara.
• Dacă credeți că nu vă îmbunătățiți sau aveți îngrijorări cu privire la starea dumneavoastră în timp ce luați SYMBYAX, 

adresați-vă medicului dumneavoastră.

Ce ar trebui să evit în timp ce iau SYMBYAX?
• SYMBYAX poate provoca somnolență și vă poate afecta capacitatea de a lua decizii, de a gândi limpede sau de a 

reacționa rapid. Nu trebuie să conduceți vehicule, să folosiți utilaje grele sau să faceți alte activități periculoase 
până când nu știți cum vă afectează SYMBYAX.

• Evitaţi consumul de alcool în timp ce luaţi SYMBYAX. Consumul de alcool în timp ce luați SYMBYAX vă poate 
face mai somnoros decât dacă luați SYMBYAX singur.

Care sunt posibilele efecte secundare ale SYMBYAX?

Alte posibile riscuri grave:

• Risc crescut de deces și incidență crescută a accidentului vascular cerebral sau a „mini-accidentelor vasculare 
cerebrale” numite atacuri ischemice tranzitorii (AIT) la vârstnicii cu psihoză legată de demență(o tulburare a 
creierului care scade capacitatea de a-ți aminti, gândi și raționa). SYMBYAX nu este aprobat pentru acești pacienți.
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• Reacții alergice severe:Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți urticarie roșii cu mâncărime sau o erupție cutanată 

singură sau cu febră și dureri articulare, în timp ce luați SYMBYAX. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă vă 
îmbolnăviți grav și aveți unele sau toate aceste simptome:

• umflarea feţei, a ochilor sau a gurii
• probleme de respirație

• Sindromul neuroleptic malign (SNM):SNM este o afecțiune rară, dar foarte gravă, care poate apărea la 
persoanele care iau medicamente antipsihotice, inclusiv SYMBYAX. NMS poate provoca moartea și trebuie 
tratat într-un spital. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă vă îmbolnăviți grav și aveți unele sau 
toate aceste simptome:

• febră mare
• transpirație excesivă
• muschi rigidi
• confuzie
• modificări ale respirației, ale bătăilor inimii și ale tensiunii arteriale

• Dischinezia tardivă:Această condiție provoacă mișcări ale corpului care continuă să se întâmple și pe care nu 
le poți controla. Aceste mișcări afectează de obicei fața și limba. Dischinezia tardivă poate să nu dispară, chiar 
dacă încetați să luați SYMBYAX. De asemenea, poate începe după ce încetați să luați SYMBYAX.
Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți mișcări ale corpului pe care nu le puteți controla.

• Sindromul serotoninergic:Aceasta este o condiție care poate pune viața în pericol. Adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră dacă vă îmbolnăviți grav și aveți unele sau toate aceste simptome:

• agitație, halucinații, comă sau alte modificări ale stării mentale
• probleme de coordonare sau spasme musculare (reflexe hiperactive)

• bătăi accelerate ale inimii, tensiune arterială ridicată sau scăzută

• transpirație sau febră

• greață, vărsături și diaree
• rigiditate musculară

• ameţeli
• spălare
• tremor
• convulsii

• Probleme vizuale:
• durere oculară

• modificări ale vederii

• umflare sau roșeață în sau în jurul ochiului

Doar unii oameni sunt expuși riscului pentru aceste probleme. Poate doriți să treceți la un examen oftalmologic pentru 
a vedea dacă sunteți în pericol și, dacă sunteți, să primiți tratament preventiv.

• Sângerare anormală:Spuneți medicului dumneavoastră dacă observați orice creștere a vânătăilor sau sângerării 
neobișnuite în timp ce luați SYMBYAX, mai ales dacă luați unul dintre aceste medicamente:

• warfarina care diluează sângele (Coumadin, Jantoven)

• un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS)
• acid acetilsalicilic

• Niveluri scăzute de sare (sodiu) în sânge (hiponatremie):Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră 
dacă vă îmbolnăviți grav și aveți unele sau toate aceste simptome:
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• durere de cap

• se simte slăbit

• confuzie
• probleme de concentrare
• probleme de memorie

• să se simtă instabil

• Modificări ale activității electrice a inimii (prelungirea intervalului QT și aritmie ventriculară, 
inclusiv Torsade de Pointes).Această condiție poate pune viața în pericol. Simptomele pot include:

• bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

• dificultăți de respirație

• amețeli sau leșin
• Scăderea tensiunii arteriale atunci când schimbați poziția, cu simptome de amețeli, bătăi rapide 

sau lente ale inimii sau leșin
• Dificultate la inghitire

• Convulsii
• Probleme cu controlul temperaturii corpului:Ai putea deveni foarte fierbinte, de exemplu atunci când faci mult 

exerciții sau stai într-o zonă care este foarte fierbinte. Este important să bei apă pentru a evita deshidratarea. 
Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă vă îmbolnăviți grav și aveți unele sau toate aceste simptome de 
deshidratare:

• transpirație prea mare sau deloc
• gură uscată
• senzație de foarte cald

• senzaţie de sete

• incapabil să producă urină

Reacțiile adverse posibile frecvente ale SYMBYAX includ:gură uscată, oboseală, somn pentru o perioadă lungă de 
timp, apetit crescut, umflarea mâinilor și picioarelor, somnolență, tremurături (tremurături) sau vedere încețoșată.

Spuneți medicului dumneavoastră despre orice efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare.

Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale SYMBYAX. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800 
FDA-1088.

Cum ar trebui să păstrez SYMBYAX?

• Păstrați SYMBYAX la temperatura camerei, între 59°F și 86°F (15°C și 30°C).
• Păstraţi SYMBYAX departe de lumină.

• Păstrați SYMBYAX uscat și ferit de umiditate. Păstrați sticla închisă ermetic.
Nu lăsați SYMBYAX și toate medicamentele la îndemâna copiilor.
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Informații generale despre SYMBYAX

Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un Ghid de medicamente. 
Nu utilizați SYMBYAX pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu administrați SYMBYAX altor 
persoane, chiar dacă au aceeași afecțiune. Le poate dăuna.

Acest Ghid pentru medicamente rezumă cele mai importante informații despre SYMBYAX. Dacă doriți mai multe informații, 
discutați cu medicul dumneavoastră. Puteți cere medicului dumneavoastră sau farmacistului informații despre SYMBYAX care 
au fost scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Pentru mai multe informații despre SYMBYAX, sunați la 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979).

Care sunt ingredientele din SYMBYAX?

Ingrediente active:olanzapină și clorhidrat de fluoxetină

Ingrediente inactive:amidon pregelatinizat, gelatină, dimeticonă, dioxid de titan, lauril sulfat de sodiu, 
cerneală neagră comestibilă, oxid de fier roșu, oxid de fier galben și/sau oxid de fier negru.

Acest Ghid de medicamente a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA.

Ghid de medicamente revizuit luna zz, aaaa

Comercializat de: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, SUA

Copyright © 2009, aaaa, Eli Lilly and Company. Toate drepturile rezervate.
SYM-C2.0-0000-MG
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