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كبسولة

هناك تكون قد التعبئة. إعادة على تحصل مرة كل وفي تناوله في البدء قبل ®SYMBYAXمع يأتي الذي الدواء دليل اقرأ

أو طبيبك مع تحدث عالجك. أو الطبية حالتك حول طبيبك مع التحدث محل هذا الدواء دليل يحل ال جديدة. معلومات

.SYMBYAXعن المزيد معرفة تريد أو تفهمه ال شيء هناك كان إذا الصيدلي

سيمبياكس؟عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

ذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثاراً  SYMBYAXيسبب قد

انتحارية.أفعال أو أفكار 1.

الذهان (بالواقع االتصال وفقدوا الذاكرة وفقدان االرتباك من يعانون الذين السن كبار لدى الوفاة خطر زيادة 2.
.)بالخرفالمرتبط

.)الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر نسبة ارتفاع 3.

األطفال عند خاصة  ، )الثالثيةوالدهون الكوليسترول زيادة (الدم في الدهون مستويات ارتفاع 4.
عاماً.17 إلى 10 سن من والمراهقين

عاماً.17 إلى 10 سن من والمراهقين األطفال عند خاصة الوزن ، زيادة 5.

العاشر. أدناه. الخطيرة الجانبية اآلثار هذه وصف يتم
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واالنتحاراألخرى ، الخطيرة العقلية واألمراض واالكتئاب لالكتئاب ، المضادة األدوية

حول:عائلتك أفراد أحد أو بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث

لالكتئاب.المضادة باألدوية العالج وفوائد مخاطر جميع  •

الخطيرة.العقلية األمراض من غيره أو لالكتئاب العالج خيارات جميع  •

والمراهقين األطفال بعض لدى االنتحارية األفعال أو األفكار من لالكتئاب المضادة األدوية تزيد قد•
العالج.من األولى القليلة األشهر خالل والشباب

يتعرض قد االنتحارية. واألفعال األفكار أسباب أهم من األخرى الخطيرة العقلية واألمراض االكتئاب يعتبر•
أو (لديهم الذين األشخاص هؤالء يشمل انتحارية.أفعال أو أفكار لوجود خاص بشكل كبير لخطر األشخاص بعض

انتحارية.أفعال أو أفكار أو  )االكتئابيالهوس مرض أيضاً يسُمى (القطب ثنائي مرض  )عائليتاريخ لديهم

األسرة؟أفراد أحد في أو نفسي في االنتحارية واألفعال األفكار منع ومحاولة مراقبة يمكنني كيف•

عند جداً مهم هذا المشاعر. أو األفكار أو السلوكيات أو المزاج في المفاجئة التغيرات خاصة تغييرات ، ألية جيداً انتبه  •

الجرعة.تغيير عند أو لالكتئاب مضاد دواء تناول بدء
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األفكار أو السلوك أو المزاج في المفاجئة أو الجديدة التغيرات عن لإلبالغ الفور على الصحية الرعاية بمقدم اتصل  •

المشاعر.أو

الزيارات بين الصحية الرعاية بمقدم اتصل مقرر. هو كما الصحية الرعاية مقدم مع المتابعة زيارات جميع على حافظ  •

األعراض.بشأن مخاوف لديك كانت إذا خاصة الحاجة ، حسب

التالية ، األعراض من أي من يعاني عائلتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا الفور على الصحية الرعاية بمقدم اتصل
تقلقك:أو أسوأ أو جديدة كانت إذا خاصة ً

الموتأو االنتحار حول أفكار  •

االنتحارمحاوالت  •

أسوأأو جديد اكتئاب  •

أسوأأو جديد قلق  •

القلقأو الشديد بالضيق الشعور  •

ذعرنوبات  •

)األرق(النوم صعوبة  •
أسوأأو جديد تهيج  •

عنيفأو غاضب أو عدواني بشكل التصرف  •

خطيرةنبضات على العمل  •

)الهوس(والحديث النشاط في شديدة زيادة  •
المزاجية.الحالة أو السلوك في العادية غير التغييرات من غيرها أو  •

لالكتئاب؟المضادة األدوية عن أيضاً معرفته إلى أحتاج الذي ما

وقف يمكن  الصحية.الرعاية مقدم إلى أوال ًالتحدث دون لالكتئاب مضاد دواء تناول عن أبداً تتوقف ال•

أخرى.أعراض يسبب فجأة لالكتئاب المضاد الدواء

عالج مخاطر جميع مناقشة المهم من أخرى.وأمراض االكتئاب لعالج تستخدم أدوية هي االكتئاب مضادات•

خيارات جميع مناقشة الرعاية مقدمي من غيرهم أو وأسرهم المرضى على يجب معالجته. عدم مخاطر وكذلك االكتئاب

االكتئاب.مضادات استخدام فقط وليس الصحية ، الرعاية مقدم مع العالج

للدواء الجانبية اآلثار حول الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث أخرى.جانبية آثار لها لالكتئاب المضادة األدوية•

أسرتك.أفراد ألحد أو لك الموصوف

أفراد أحد أو أنت تتناولها التي األدوية جميع على تعرف أخرى.أدوية مع لالكتئاب المضادة األدوية تتفاعل أن يمكن•

مقدم مراجعة دون الجديدة األدوية تبدأ ال الصحية. الرعاية مقدم على لعرضها األدوية بجميع بقائمة احتفظ أسرتك.

بك.الخاص الصحية الرعاية

في لالستخدام األمريكية والدواء الغذاء إدارة من معتمدة لألطفال الموصوفة لالكتئاب المضادة األدوية كل ليست•
المعلومات.من مزيد على للحصول لطفلك الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث األطفال.

الذهان (بالواقع االتصال وفقدوا الذاكرة وفقدان االرتباك من يعانون الذين السن كبار لدى الوفاة خطر زيادة 2.
بالخرف.المصابين السن كبار لدى الذهان لعالج  SYMBYAXاعتماد يتم لم .)بالخرفالمرتبط

بالفعل السكري بداء مصاباً كنت إذا الدم في السكر نسبة ارتفاع يحدث أن يمكن :)الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر نسبة ارتفاع 3.

إلى:الدم في السكر نسبة ارتفاع يؤدي أن يمكن قبل. من به مصاباً تكن لم إذا أو

)الكيتونيالحماض (الكيتونات بسبب الدم في األحماض تراكم  •
غيبوبة •

الموت •

في العالج. وأثناء سيمبياكس تناول في البدء قبل الدم في السكر نسبة لفحص فحوصات بإجراء طبيبك يقوم أن يجب

عندماالدم في السكر ارتفاع يزول األحيان بعض في السكري ، مرض من يعانون ال الذين األشخاص
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تناول قبل بالسكري يصابوا لم الذين األشخاص وبعض بالسكري المصابون األشخاص يحتاج . SYMBYAXتوقف

سيمبياكس.تناول عن التوقف بعد حتى الدم في السكر نسبة الرتفاع دواء تناول إلى سيمبياكس

أثناء الدم في السكر نسبة فحص فيها يتم التي المرات عدد حول طبيبك تعليمات فاتبع السكري ، بداء مصاباً كنت إذا

سيمبياكس.تناول

سيمبياكس:تناول أثناء  )الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر ارتفاع أعراض من أي لديك كان إذا بطبيبكاتصل

الشديدبالعطش تشعر  •

المعتادمن أكثر للتبول الحاجة  •

الشديدبالجوع تشعر  •

التعبأو بالضعف الشعور  •

معدتكفي بالغثيان تشعر  •

الفواكه.رائحة منها تفوح أنفاسك أن أو باالرتباك تشعرين  •

من عالية مستويات تحدث قد .)الثالثيةوالدهون الكوليسترول نسبة ارتفاع (الدم في الدهون مستويات ارتفاع 4.

أي لديك يكون ال قد . )سنة17 إلى 10 (والمراهقين األطفال عند خاصة  ، SYMBYAXبـ عولجوا الذين األشخاص لدى الدهون

في البدء قبل الثالثية والدهون الكوليسترول مستويات من للتحقق الدم فحوصات إجراء طبيبك على يجب لذلك أعراض ،

العالج.وأثناء  SYMBYAXتناول

والمراهقون األطفال كان سيمبياكس. يتناولون الذين األشخاص لدى شائعة الوزن زيادة :)الوزنزيادة (الوزن زيادة 5.

وزن يزداد قد البالغين. من أكبر وزن واكتساب الوزن لزيادة عرضة أكثر  ، SYMBYAXتلقوا الذين  ً)عاما17 إلى 10 (

طبيبك إلى تحدث بانتظام. وزنك فحص وطبيبك أنت عليك يجب لذلك سيمبياكس ، تناول أثناء األشخاص بعض

الرياضةوممارسة ومتوازن صحي غذائي نظام اتباع مثل الوزن ، زيادة في التحكم طرق حول

سيمبياكس؟هو ما

في:يستخدم طبية وصفة دواء سيمبياكس

أعوام 10 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص لدى األول النوع من القطب ثنائي اضطراب مع تحدث التي االكتئاب لنوبات األمد قصير العالج  •

أكثر.أو

عند للعالج ، المقاوم االكتئاب أيضاً ويسمى آخرين ، لدوائين تستجيب ال التي االكتئاب لنوبات األمد قصير العالج  •

البالغين.

هيدروكلوريد.وفلوكستين أوالنزابين دوائين ، على سيمبياكس يحتوي

العاشرة.سن دون لألطفال وفعاالً آمناً سيمبياكس كان إذا ما المعروف غير من

العصبي ، المزاج أو المرتفع والمزاج االكتئاب من متناوبة فترات األول النوع من القطب ثنائي االضطراب أعراض تشمل

قد العالج ، مع النوم. إلى الحاجة وانخفاض االندفاعي ، والسلوك السريع ، والتحدث األفكار ، وتسابق والقلق ، النشاط وزيادة

لديك.األول النوع من القطب ثنائي اضطراب أعراض بعض تتحسن

بالذنب ، الشعور وزيادة االهتمام ، وانخفاض المزاجية ، الحالة انخفاض للعالج المقاوم االكتئاب أعراض تشمل

تتحسن قد العالج ، مع االنتحاري. السلوك أو واألفكار الشهية ، في والتغيرات التركيز ، وانخفاض الطاقة ، وانخفاض

للعالج.المقاوم االكتئاب أعراض بعض

بطبيبك.اتصل تتحسن ، ال أنك تعتقد كنت إذا

سيمبياكس؟يأخذ أن ينبغي ال من

إذا الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم اسأل . )(MAOIاألمين أحادي أوكسيديز مثبط تتناول كنت إذا سيمبياكس تأخذ ال  •

.linezolidالحيوي المضاد ذلك في بما األمين ، أحادي أكسيداز مثبطات تتناول كنت إذا مما متأكداً تكن لم
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بذلك.للقيام طبيبك يوجهك لم ما SYMBYAXإيقاف من أسابيع 5 غضون في MAOIتأخذ ال  •

بذلك.للقيام طبيبك يوجهك لم ما الماضيين األسبوعين في  MAOIتناول عن توقفت إذا  SYMBYAXتبدأ ال  •

ومهددة خطيرة جانبية آثار لديهم يكون أن يمكن  MAOIمن بالقرب  SYMBYAXيأخذون الذين األشخاص
تشمل:أعراض مع للحياة ،

الحرارةدرجة ارتفاع  •

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي العضالت تقلصات استمرار  •

العضالتتصلب  •

بسرعةتحدث التي الدم وضغط القلب ضربات معدل في التغيرات  •

ارتباك •

الوعي.فقدان  •

SYMBYAXإيقاف من أسابيع 5 غضون في ®Mellarilتأخذ ال . )ثيوريدازين(®ميالريلتأخذ كنت إذا سيمبياكس تأخذ ال  •
فجأة.تموت وقد القلب ضربات في خطيرة مشاكل  Mellarilيسبب أن يمكن .

في )®أوراب(بيموزيد تتناول ال . )®أوراب(للذهان المضاد بيموزيد دواء تتناول كنت إذا سيمبياكس تتناول ال  •
.SYMBYAXإيقاف من أسابيع 5 غضون

سيمبياكس؟أخذ قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا

كان إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن طبيبك أخبر  ، SYMBYAXفي البدء قبل لك. مناسباً  SYMBYAXيكون ال قد

يلي:مما أي لديك كان أو لديك

قلبيةمشاكل  •

)التشنجات(النوبات  •
)الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر مستويات ارتفاع أو السكري مرض  •

الدمفي الثالثية الدهون أو الكوليسترول مستويات ارتفاع  •

الكبدفي مشاكل  •

الدمضغط ارتفاع أو انخفاض  •

)(TIAsالعابرة اإلقفارية النوبات أيضاً تسمى  "الصغيرةالدماغية السكتات "أو الدماغية السكتات  •

النزيفمشاكل  •

الزهايمرمرض  •

الزاويةانسداد زرق  •

الرجالعند البروستات تضخم  •

األمعاءانسداد  •

الثديسرطان  •

بعد.يولد لم الذي طفلك سيؤذي سيمبياكس كان إذا ما المعروف غير من للحمل. تخطط أو حامل  •

يؤذي وقد الثدي حليب إلى وفلوكستين أوالنزابين ينتقل أن يمكن الطبيعية. للرضاعة التخطيط أو الطبيعية الرضاعة  •

كنت إذا طفلك إلطعام طريقة أفضل حول طبيبك إلى تحدث سيمبياكس. تناول أثناء اإلرضاع عدم يجب طفلك.

سيمبياكس.تتناول

فيهابما تتناولها ،التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر  ،SYMBYAXفي البدء قبل

الموصوفةوغير الموصوفة األدوية  •

العشبيةوالمكمالت الفيتامينات  •

3595972المرجعي: الرقم
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النصفيالصداع عالج في المستخدمة التريبتان أدوية  •

والليثيوم الحلقات ثالثية األدوية ذلك في بما التفكير ، اضطرابات أو والذهان والقلق المزاج اضطرابات لعالج المستخدمة األدوية  •

الذهانمضادات أو  MAOIsو  SNRIsو  SSRIsو والبوسبيرون

والفنتانيلالترامادول  •

المثقوبالعرن نبتة أو التربتوفان مثل طبية وصفة تستلزم ال التي المكمالت  •

)(ECTالكهربائية بالصدمات العالج  •

محتملة. خطيرة جانبية آثاراً تسبب أو جيد ، بشكل تعمل ال وقد البعض بعضها مع األدوية وبعض  SYMBYAXتتفاعل قد

دواء أي توقف أو تبدأ ال بك. الخاصة األخرى األدوية مع سيمبياكس تناول اآلمن من كان إذا ما يخبرك أن لطبيبك يمكن

أوال.ًطبيبك إلى التحدث دون  SYMBYAXتناول أثناء

على:تحتوي أخرى أدوية أي تتناول أن يجب فال سيمبياكس ، تتناول كنت إذا

Zyprexa  فيالفعالة المادةolanzapine ) •® وZyprexa®أو )®زيديس

.)®وصرافم ، ™ويكلي ®بروزاك، ®بروزاكفي الفعالة المادة (هيدروكلوريد فلوكستين  •

.)زائدةجرعة (األدوية من الكثير تناول يمكنك

سيمبياكس؟آخذ أن يجب كيف

تصبح حتى سيمبياكس جرعة  )تعديل(تغيير إلى طبيبك يحتاج قد موصوف. هو كما بالضبط سيمبياكس خذ  •

لك.مناسبة

فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا تتذكر. حالما الفائتة الجرعة فتناول  ، SYMBYAXمن جرعة نسيت إذا  •

الوقت.نفس في  SYMBYAXمن جرعتين تأخذ ال المعتاد. الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة

تناول عن التوقف إلى بحاجة كنت إذا فجأة. سيمبياكس تناول عن تتوقف ال الخطيرة ، الجانبية اآلثار لمنع•
SYMBYAX ،  بأمان.تناوله عن التوقف بكيفية يخبرك أن لطبيبك يمكن

عالج على احصل أو الفور ، على السموم مراقبة مركز أو بطبيبك اتصل  ، SYMBYAXمن الكثير تأخذ كنت إذا•
طارئ.

طعام.بدون أو مع سيمبياكس تناول يمكن  •

المساء.في يوم كل واحدة مرة سيمبياكس تناول يتم ما عادة  •

بطبيبك.فاتصل سيمبياكس ، تناول أثناء حالتك بشأن مخاوف أية لديك كانت أو تتحسن ال أنك تعتقد كنت إذا  •

سيمبياكس؟تناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

بسرعة. االستجابة أو بوضوح التفكير أو القرارات اتخاذ على قدرتك على يؤثر وقد النعاس  SYMBYAXيسبب أن يمكن  •

عليك.سيمبياكس يؤثر كيف تعرف حتى أخرى خطرة بأنشطة القيام أو الثقيلة اآلالت تشغيل أو القيادة عليك يجب ال

مما أكثر بالنعاس تشعر يجعلك قد سيمبياكس تناول أثناء الكحول شرب سيمبياكس. تناول أثناء الكحول شرب تجنب  •

بمفرده.سيمبياكس تتناول كنت لو

؟SYMBYAXلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

محتملة:أخرى جدية مخاطر

بالنوبات المسماة  "الصغيرةالدماغية السكتات "أو الدماغية السكتات حدوث وزيادة الوفاة خطر زيادة•
القدرة من يقلل الدماغ في اضطراب (بالخرفالمرتبط بالذهان المصابين السن كبار لدى  )(TIAsالعابرة اإلقفارية

المرضى.لهؤالء  SYMBYAXاعتماد يتم لم . )والعقلوالتفكير التذكر على
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جلدي طفح أو  )النحلخاليا (حمراء حكة من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر الشديدة:التحسسية الفعل ردود•

ولديك شديد بمرض أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل سيمبياكس. تناول أثناء المفاصل ، في وآالم حمى مع أو وحده

األعراض:هذه كل أو بعض

فمكأو عينيك أو وجهك في تورم  •

التنفسفي صعوبة  •

أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل المستشفى. في معالجتها ويجب :الوفاة :)(NMSللذهان الخبيثة المتالزمة•

للغاية خطيرة ولكنها نادرة حالة هي   .SYMBYAXتسببأن يمكن  NMSاألعراض هذه كل أو بعض ولديك شديد بمرض

NMSذلك في بما للذهان ، المضادة األدوية يتناولون الذين األشخاص عند تحدث أن يمكن

الحرارةدرجة ارتفاع  •

المفرطالتعرق  •

العضالتتصلب  •

ارتباك •

الدموضغط القلب ودقات التنفس في تغيرات  •

هذه تؤثر فيها. التحكم يمكنك وال باستمرار تحدث التي الجسم حركات الحالة هذه تسبب المتأخر:الحركة خلل•

يبدأ قد سيمبياكس. تناول عن توقفت إذا حتى المتأخر ، الحركة خلل يختفي ال قد واللسان. الوجه على عادة الحركات

سيمبياكس.تناول عن التوقف بعد أيضاً

عليها.السيطرة يمكنك ال جسدية حركات أي على حصلت إذا طبيبك أخبر

شديد بمرض أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل للحياة. مهددة تكون أن يمكن حالة هذه السيروتونين:متالزمة•

األعراض:هذه كل أو بعض ولديك

العقليةالحالة في أخرى تغيرات أو والغيبوبة والهلوسة الهياج  •

)المفرطةالفعل ردود (العضالت ارتعاش أو التنسيق مشاكل  •
انخفاضهأو الدم ضغط ارتفاع القلب ، ضربات تسارع  •

الحمىأو التعرق  •

واإلسهالوالقيء الغثيان  •

العضالتتصلب  •

دوار •

صرف- مائى تدفق  •

رعشه •

النوبات •

بصرية:مشاكل•

العينفي ألم  •

الرؤيةفي تغيرات  •

حولهاأو العين في احمرار أو تورم  •

خطر في كنت إذا ما لمعرفة العين لفحص الخضوع في ترغب قد المشاكل. هذه لخطر معرضون الناس بعض فقط

كذلك.كنت إذا الوقائي العالج وتلقي

إذا خاصة سيمبياكس ، تناول أثناء عادي غير أو متزايد نزيف أو كدمات أي الحظت إذا طبيبك أخبر طبيعي:غير نزيف•

األدوية:هذه أحد تتناول كنت

)جانتوفينكومادين ، (الدم لتخثر الوارفارين  •
)(NSAIDستيرويدي غير لاللتهابات مضاد عقار  •
أسبرين •

أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل :)الدمصوديوم نقص (الدم في  )الصوديوم(الملح مستويات انخفاض•

األعراض:هذه كل أو بعض ولديك شديد بمرض
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الراسصداع  •

بالضعفشعور  •

ارتباك •

التركيزمشاكل  •

الذاكرةمشاكل  •

االستقراربعدم تشعر  •

ذلك في بما البطيني القلب ضربات انتظام وعدم تي كيو إطالة (لقلبك الكهربائي النشاط في التغييرات•
Pointes de Torsade(. األعراض:تشمل قد للحياة. مهددة الحالة هذه تكون أن يمكن

منتظمةغير أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات  •

التنفسفي ضيق  •

إغماءأو دوار  •

اإلغماءأو القلب ، ضربات تباطؤ أو وسرعة الدوخة ، أعراض ظهور مع الوضع ، تغيير عند الدم ضغط انخفاض•

البلعفي صعوبة•

النوبات•

كثيراً الرياضة ممارسة عند المثال سبيل على الحرارة ، شديد تصبح أن يمكن الجسم:حرارة درجة في التحكم مشاكل•

أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل الجفاف. لتجنب الماء تشرب أن المهم من الحرارة. شديدة منطقة في البقاء أو

التالية:الجفاف أعراض كل أو بعض ولديك شديد بمرض

اإلطالقعلى التعرق عدم أو الشديد التعرق  •

جاففم  •

شديدةبحرارة الشعور  •

بالعطشالشعور  •

البولإنتاج على قادر غير  •

زيادة طويلة ، لفترة النوم التعب ، الفم ، جفاف يلي:ما  SYMBYAXلـ المحتملة الشائعة الجانبية اآلثار تشمل

الرؤية.وضوح عدم أو الهزات ، النعاس ، والقدمين ، اليدين انتفاخ الشهية ،

تختفي.ال أو تزعجك جانبية آثار أي عن طبيبك أخبر

الصيدلي.أو طبيبك إسأل المعلومات، من لمزيد . SYMBYAXمع المحتملة الجانبية اآلثار جميع ليست هذه

1088-1-800 الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء

FDA.

؟SYMBYAXتخزين يمكنني كيف

.)مئويةدرجة 30 إلى مئوية درجة 15 (فهرنهايت درجة 86 إلى فهرنهايت درجة 59 بين الغرفة ، حرارة درجة في  SYMBYAXبتخزين قم  •

الضوء.عن بعيداً  SYMBYAXعلى حافظ  •

بإحكام.مغلقة بالزجاجة احتفظ الرطوبة. عن وبعيداً جافاً سيمبياكس على حافظ  •

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع سيمبياكس احفظ

3595972المرجعي: الرقم



8
سيمبياكسحول عامة معلومات

ال لها. وصفها يتم لم لحالة  SYMBYAXتستخدم ال األدوية. دليل في المدرجة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

يضرهم.قد الحالة. نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص  SYMBYAXتعطي

طبيبك. مع تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . SYMBYAXحول المعلومات أهم هذا الدواء دليل يلخص

الرعاية لمتخصصي كتابتها تمت التي  SYMBYAXحول معلومات على الحصول الصيدلي أو طبيبك من تطلب أن يمكنك

.Rx )1-800-545-5979(-800-1-Lillyبالرقم اتصل  ، SYMBYAXحول المعلومات من لمزيد الصحية.

سيمبياكس؟في المكونات هي ما

فلوكستينوهيدروكلوريد أوالنزابين نشطة:مكونات

الصوديوم ، لوريل كبريتات التيتانيوم ، أكسيد ثاني الميثيكون ، ثنائي جيالتين ، مسبقاً ، معُالج نشا فعالة:غير مكونات

األسود.الحديد أكسيد أو   /واألصفر ، الحديد أكسيد األحمر ، الحديد أكسيد لألكل ، صالح أسود حبر

األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذا الدواء دليل على الموافقة تمت

yyyy، ddالشهر الدواء دليل مراجعة

 ،USA  46285،INتسويقها:
Indianapolis LLC، USA Lilly

محفوظة.الحقوق كل . 2009Company and Lilly Eli ، yyyy ،  ©النشر حقوق

C2.0-0000--SYMملغ

3595972المرجعي: الرقم


