
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(olanzapin och fluoxetinhydroklorid)

Kapsel
Läs medicinguiden som följer med SYMBYAX®innan du börjar ta det och varje gång du får en 
påfyllning. Det kan komma ny information. Denna medicinguide ersätter inte att prata med din 
läkare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling. Tala med din läkare eller apotekspersonal 
om det är något du inte förstår eller om du vill lära dig mer om SYMBYAX.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om SYMBYAX?
SYMBYAX kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

1. Självmordstankar eller -handlingar.

2. Ökad dödsrisk hos äldre personer som är förvirrade, har minnesförlust och tappat 
kontakten med verkligheten (demensrelaterad psykos).

3. Högt blodsocker (hyperglykemi).

4. Höga fettnivåer i ditt blod (ökat kolesterol och triglycerider), särskilt hos barn och 
ungdomar i åldern 10 till 17.

5. Viktökning, särskilt hos barn och ungdomar i åldern 10 till 17.

Dessa allvarliga biverkningar beskrivs nedan. th. 

oSghctisdaolrtahcotuiognhst:s eller handlingar.1 uui

Antidepressiva läkemedel, depression och andra allvarliga psykiska sjukdomar och suicidala

Prata med din, eller din familjemedlems, vårdgivare om:

• alla risker och fördelar med behandling med antidepressiva läkemedel.

• alla behandlingsval för depression eller annan allvarlig psykisk sjukdom.

• Antidepressiva läkemedel kan öka självmordstankar eller -handlingar hos vissa barn, 
tonåringar och unga vuxna inom de första månaderna av behandlingen.

• Depression och andra allvarliga psykiska sjukdomar är de viktigaste orsakerna till självmordstankar 
och -handlingar. Vissa människor kan ha en särskilt hög risk att få självmordstankar eller -handlingar.
Dessa inkluderar personer som har (eller har en familjehistoria av) bipolär sjukdom (även kallad 
manodepressiv sjukdom) eller självmordstankar eller -handlingar.

• Hur kan jag se efter och försöka förebygga självmordstankar och -handlingar hos mig själv eller en 
familjemedlem?

• Var noga uppmärksam på alla förändringar, särskilt plötsliga förändringar, i humör, beteenden, tankar 
eller känslor. Detta är mycket viktigt när ett antidepressivt läkemedel påbörjas eller när dosen ändras.
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• Ring genast vårdgivaren för att rapportera nya eller plötsliga förändringar i humör, beteende, 

tankar eller känslor.
• Håll alla uppföljningsbesök hos vårdgivaren enligt schemat. Ring vårdgivaren mellan besöken 

vid behov, särskilt om du är orolig för symtom.
Ring en vårdgivare omedelbart om du eller din familjemedlem har något av följande 
symtom, särskilt om de är nya, värre eller oroar dig:

• tankar om självmord eller att dö
• försök att begå självmord
• ny eller värre depression
• ny eller värre ångest
• känner dig mycket upprörd eller rastlös

• panikattacker
• sömnsvårigheter (sömnlöshet)

• ny eller värre irritabilitet
• agerar aggressivt, är arg eller våldsam
• agerar på farliga impulser
• en extrem ökning av aktivitet och prat (mani)
• eller andra ovanliga förändringar i beteende eller humör.

Vad mer behöver jag veta om antidepressiva läkemedel?
• Sluta aldrig med ett antidepressivt läkemedel utan att först prata med en vårdgivare. Att 

plötsligt stoppa ett antidepressivt läkemedel kan orsaka andra symtom.
• Antidepressiva medel är läkemedel som används för att behandla depression och andra sjukdomar.Det är 

viktigt att diskutera alla risker med att behandla depression och även riskerna med att inte behandla den. Patienter 
och deras familjer eller andra vårdgivare bör diskutera alla behandlingsval med vårdgivaren, inte bara 
användningen av antidepressiva medel.

• Antidepressiva läkemedel har andra biverkningar.Prata med vårdgivaren om biverkningarna 
av läkemedlet som ordinerats till dig eller din familjemedlem.

• Antidepressiva läkemedel kan interagera med andra läkemedel.Känn till alla läkemedel som du 
eller din familjemedlem tar. Håll en lista över alla läkemedel för att visa vårdgivaren. Börja inte med 
nya läkemedel utan att först kontrollera med din vårdgivare.

• Inte alla antidepressiva läkemedel som skrivs ut för barn är FDA-godkända för 
användning till barn.Prata med ditt barns vårdgivare för mer information.

2. Ökad dödsrisk hos äldre personer som är förvirrade, har minnesförlust och tappat 
kontakten med verkligheten (demensrelaterad psykos).SYMBYAX är inte godkänt för behandling 
av psykos hos äldre personer med demens.

3. Högt blodsocker (hyperglykemi):Högt blodsocker kan inträffa om du redan har diabetes eller om 
du aldrig har haft diabetes. Högt blodsocker kan leda till:

• ansamling av syra i ditt blod på grund av ketoner (ketoacidos)
• koma
• död

Din läkare bör göra tester för att kontrollera ditt blodsocker innan du börjar ta SYMBYAX och under 
behandlingen. Hos personer som inte har diabetes försvinner ibland högt blodsocker när
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SYMBYAX är stoppad. Personer med diabetes och vissa personer som inte hade diabetes innan de 
tog SYMBYAX måste ta medicin mot högt blodsocker även efter att de slutat ta SYMBYAX.

Om du har diabetes, följ din läkares instruktioner om hur ofta du ska kontrollera ditt blodsocker medan 
du tar SYMBYAX.

Ring din läkareom du har något av dessa symtom på högt blodsocker (hyperglykemi) medan du 
tar SYMBYAX:

• känner dig väldigt törstig

• behöver kissa mer än vanligt
• känner dig väldigt hungrig

• känner sig svag eller trött

• får ont i magen
• känner dig förvirrad eller din andedräkt luktar fruktig.

4. Höga fettnivåer i ditt blod (ökat kolesterol och triglycerider).Höga fettnivåer kan förekomma hos 
personer som behandlas med SYMBYAX, särskilt hos barn och ungdomar (10 till 17 år gamla). Du kanske 
inte har några symtom, så din läkare bör ta blodprover för att kontrollera dina kolesterol- och 
triglyceridnivåer innan du börjar ta SYMBYAX och under behandlingen.

5. Ökning i vikt (viktökning):Viktökning är vanlig hos personer som tar SYMBYAX. Barn och 
ungdomar (10 till 17 år) som fick SYMBYAX var mer benägna att gå upp i vikt och gå upp mer än 
vuxna. Vissa personer kan gå upp mycket i vikt när de tar SYMBYAX, så du och din läkare bör 
kontrollera din vikt regelbundet. Tala med din läkare om sätt att kontrollera viktökning, som att 
äta en hälsosam, balanserad kost och träna

Vad är SYMBYAX?
SYMBYAX är ett receptbelagt läkemedel som används för:

• korttidsbehandling av episoder av depression som inträffar med bipolär sjukdom I hos personer som är 10 år 
eller äldre.

• korttidsbehandling av episoder av depression som inte svarar på 2 andra läkemedel, även kallad 
behandlingsresistent depression, hos vuxna.

SYMBYAX innehåller två läkemedel, olanzapin och fluoxetinhydroklorid.

Det är inte känt om SYMBYAX är säkert och effektivt för barn under 10 år.

Symtomen på bipolär störning I inkluderar omväxlande perioder av depression och högt eller irritabelt 
humör, ökad aktivitet och rastlöshet, rasande tankar, prata snabbt, impulsivt beteende och ett minskat behov 
av sömn. Med behandling kan vissa av dina symtom på bipolär sjukdom I förbättras.

Symtomen på behandlingsresistent depression inkluderar minskat humör, minskat intresse, ökade 
skuldkänslor, minskad energi, minskad koncentration, förändringar i aptit och självmordstankar eller 
självmordsbeteende. Med behandling kan några av dina symtom på behandlingsresistent depression 
förbättras.

Om du inte tror att du blir bättre, ring din läkare.

Vem ska inte ta SYMBYAX?
• Ta inte SYMBYAX om du tar en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Fråga din läkare eller 

apotekspersonal om du är osäker på om du tar en MAO-hämmare, inklusive antibiotikumet linezolid.
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• Ta inte en MAO-hämmareinom 5 veckor efter att du avslutat SYMBYAXsåvida inte din läkare uppmanas att göra 
det.

• Starta inte SYMBYAX om du slutat ta en MAO-hämmare under de senaste 2 veckorna såvida inte din 
läkare beordrat det.

Människor som tar SYMBYAX nära en MAO-hämmare kan få allvarliga och livshotande 
biverkningar, med symtom som:

• hög feber
• fortsatta muskelspasmer som du inte kan kontrollera
• stela muskler
• förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck som sker snabbt
• förvirring
• medvetslöshet.

• Ta inte SYMBYAX om du tar Mellaril®(tioridazin). Ta inte Mellaril®inom 5 veckor efter att du 
avslutat SYMBYAX. Mellaril kan orsaka allvarliga hjärtrytmproblem och du kan dö 
plötsligt.

• Ta inte SYMBYAX om du tar det antipsykotiska läkemedlet pimozid (Orap®). Ta inte pimozid (Orap
®)inom 5 veckor efter att du avslutat SYMBYAX.

Vad ska jag berätta för min läkare innan jag tar SYMBYAX?

SYMBYAX kanske inte är rätt för dig. Innan du börjar med SYMBYAX, berätta för din läkare om alla dina medicinska 
tillstånd, inklusive om du har eller haft något av följande:

• hjärtproblem
• kramper (kramper)
• diabetes eller höga blodsockernivåer (hyperglykemi)
• höga kolesterol- eller triglyceridnivåer i ditt blod
• leverproblem
• lågt eller högt blodtryck
• stroke eller "mini-stroke" även kallade transienta ischemiska attacker (TIA)
• blödningsproblem
• Alzheimers sjukdom
• stängningsvinkelglaukom
• förstorad prostata hos män
• tarmobstruktion
• bröstcancer
• är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om SYMBYAX kommer att skada ditt ofödda 
barn.
• ammar eller planerar att amma. Olanzapin och fluoxetin kan passera över i din bröstmjölk och 

kan skada ditt barn. Du bör inte amma medan du tar SYMBYAX. Tala med din läkare om det 
bästa sättet att mata ditt barn om du tar SYMBYAX.

Innan du startar SYMBYAX,berätta för din läkare om alla mediciner du tar,Inklusive

• Receptbelagda och receptfria läkemedel
• Vitaminer och örttillskott
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• Triptaner som används för att behandla migrän

• Läkemedel som används för att behandla humör, ångest, psykotiska eller tankestörningar, inklusive tricykliska läkemedel, 
litium, buspiron, SSRI, SNRI, MAO-hämmare eller antipsykotika

• Tramadol och fentanyl
• Receptfria kosttillskott som tryptofan eller johannesört
• Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
SYMBYAX och vissa läkemedel kan interagera med varandra och kanske inte fungerar lika bra eller orsaka allvarliga 
biverkningar. Din läkare kan tala om för dig om det är säkert att ta SYMBYAX tillsammans med dina andra läkemedel. 
Starta eller sluta inte med någon medicin medan du tar SYMBYAX utan att först prata med din läkare.

Om du tar SYMBYAX ska du inte ta några andra läkemedel som innehåller:

• olanzapin (den aktiva ingrediensen i Zyprexa®och Zyprexa®Zydis®) eller
• fluoxetinhydroklorid (den aktiva ingrediensen i Prozac®, Prozac®Weekly™ och Sarafem®).
Du kan ta för mycket medicin (överdos).

Hur ska jag ta SYMBYAX?
• Ta SYMBYAX precis som ordinerats. Din läkare kan behöva ändra (justera) dosen av SYMBYAX 

tills den är rätt för dig.
• Om du missar en dos av SYMBYAX, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. Om det 

nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos vid ordinarie 
tidpunkt. Ta inte två doser SYMBYAX samtidigt.

• För att förhindra allvarliga biverkningar, sluta inte ta SYMBYAX plötsligt. Om du behöver sluta ta 
SYMBYAX kan din läkare berätta för dig hur du säkert kan sluta ta det.

• Om du tar för mycket SYMBYAX, ring din läkare eller giftcentralen omedelbart eller få akut 
behandling.

• SYMBYAX kan tas med eller utan mat.
• SYMBYAX tas vanligtvis en gång varje dag, på kvällen.
• Om du inte tror att du blir bättre eller är orolig över ditt tillstånd medan du tar SYMBYAX, 

kontakta din läkare.

Vad ska jag undvika när jag tar SYMBYAX?
• SYMBYAX kan orsaka sömnighet och kan påverka din förmåga att fatta beslut, tänka klart eller 

reagera snabbt. Du ska inte köra bil, använda tunga maskiner eller göra andra farliga aktiviteter 
förrän du vet hur SYMBYAX påverkar dig.

• Undvik att dricka alkohol medan du tar SYMBYAX. Att dricka alkohol medan du tar SYMBYAX kan 
göra dig sömnigare än om du tar SYMBYAX enbart.

Vilka är de möjliga biverkningarna av SYMBYAX?

Andra möjliga allvarliga risker:

• Ökad risk för dödsfall och ökad förekomst av stroke eller "mini-stroke" som kallas transienta 
ischemiska attacker (TIA) hos äldre personer med psykos relaterad till demens(en hjärnstörning som 
minskar förmågan att komma ihåg, tänka och resonera). SYMBYAX är inte godkänt för dessa patienter.
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• Allvarliga allergiska reaktioner:Tala om för din läkare omedelbart om du får röda kliande nässelutslag 

(nässelutslag) eller utslag enbart eller med feber och ledvärk när du tar SYMBYAX. Ring din läkare omedelbart om 
du blir allvarligt sjuk och har några eller alla av dessa symtom:

• svullnad av ansikte, ögon eller mun
• problem att andas

• Malignt neuroleptikasyndrom (NMS):NMS är ett sällsynt men mycket allvarligt tillstånd som kan 
inträffa hos personer som tar antipsykotiska läkemedel, inklusive SYMBYAX. NMS kan orsaka dödsfall 
och måste behandlas på sjukhus. Ring din läkare omedelbart om du blir allvarligt sjuk och har några 
eller alla av dessa symtom:
• hög feber
• överdriven svettning
• stela muskler
• förvirring
• förändringar i din andning, hjärtslag och blodtryck

• Tardiv dyskinesi:Detta tillstånd orsakar kroppsrörelser som fortsätter att hända och som du inte kan 
kontrollera. Dessa rörelser påverkar vanligtvis ansiktet och tungan. Tardiv dyskinesi kanske inte 
försvinner, även om du slutar ta SYMBYAX. Det kan också börja efter att du slutat ta SYMBYAX.
Tala om för din läkare om du får några kroppsrörelser som du inte kan kontrollera.

• Serotonin syndrom:Detta är ett tillstånd som kan vara livshotande. Ring din läkare omedelbart om 
du blir allvarligt sjuk och har några eller alla av dessa symtom:
• agitation, hallucinationer, koma eller andra förändringar i mental status

• koordinationsproblem eller muskelryckningar (överaktiva reflexer)
• snabba hjärtslag, högt eller lågt blodtryck
• svettning eller feber

• illamående, kräkningar och diarré
• muskelstelhet
• yrsel
• spolning
• tremor
• anfall

• Synproblem:
• ögonsmärta

• förändringar i synen

• svullnad eller rodnad i eller runt ögat
Endast vissa människor är i riskzonen för dessa problem. Du kanske vill genomgå en synundersökning för 
att se om du är i riskzonen och få förebyggande behandling om du är det.

• Onormal blödning:Tala om för din läkare om du märker några ökade eller ovanliga blåmärken eller 
blödningar när du tar SYMBYAX, särskilt om du tar något av dessa läkemedel:

• blodförtunnande warfarin (Coumadin, Jantoven)
• ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID)

• aspirin
• Låga saltnivåer (natrium) i blodet (hyponatremi):Ring din läkare omedelbart om du blir 

allvarligt sjuk och har några eller alla av dessa symtom:
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• huvudvärk
• känna sig svag

• förvirring
• problem med att koncentrera sig

• minnesproblem
• känna sig ostadig

• Förändringar i ditt hjärtas elektriska aktivitet (QT-förlängning och ventrikulär arytmi 
inklusive Torsade de Pointes).Detta tillstånd kan vara livshotande. Symtomen kan inkludera:

• snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag

• andnöd
• yrsel eller svimning

• Sänkt blodtryck när du byter position, med symtom på yrsel, snabb eller långsam 
hjärtrytm eller svimning

• Svårt att svälja
• Anfall
• Problem med kontroll av kroppstemperaturen:Du kan bli väldigt varm, till exempel när du tränar 

mycket eller vistas i ett område som är väldigt varmt. Det är viktigt för dig att dricka vatten för att undvika 
uttorkning. Ring din läkare omedelbart om du blir allvarligt sjuk och har några eller alla av dessa symtom 
på uttorkning:
• svettas för mycket eller inte alls
• torr mun
• känner sig väldigt varm

• känner sig törstig

• inte kan producera urin
Vanliga möjliga biverkningar av SYMBYAX inkluderar:muntorrhet, trötthet, sömn under lång 
tid, ökad aptit, svullnad av händer och fötter, dåsighet, darrningar (skakningar) eller suddig syn.

Berätta för din läkare om alla biverkningar som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar med SYMBYAX. För mer information, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800 
FDA-1088.

Hur ska jag förvara SYMBYAX?
• Förvara SYMBYAX i rumstemperatur, mellan 59°F till 86°F (15°C till 30°C).
• Håll SYMBYAX borta från ljus.
• Håll SYMBYAX torrt och borta från fukt. Håll flaskan tätt stängd.
Förvara SYMBYAX och alla läkemedel utom räckhåll för barn.
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Allmän information om SYMBYAX

Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en läkemedelsguide. Använd inte 
SYMBYAX för ett tillstånd som det inte ordinerats för. Ge inte SYMBYAX till andra personer, även 
om de har samma tillstånd. Det kan skada dem.

Denna medicinguide sammanfattar den viktigaste informationen om SYMBYAX. Om du vill ha mer 
information, prata med din läkare. Du kan fråga din läkare eller apotekspersonal om information 
om SYMBYAX som är skriven för sjukvårdspersonal. För mer information om SYMBYAX ring 1-800-
Lilly-Rx (1-800-545-5979).

Vilka är ingredienserna i SYMBYAX?
Aktiva ingredienser:olanzapin och fluoxetinhydroklorid

Inaktiva Ingredienser:förgelatinerad stärkelse, gelatin, dimetikon, titandioxid, 
natriumlaurylsulfat, ätbart svart bläck, röd järnoxid, gul järnoxid och/eller svart järnoxid.

Denna medicinguide har godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten.

Läkemedelsguide reviderad månad dd, åååå
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