
ซิมบักซ์®

(ซิม-be-ax)
(olanzapine และ fluoxetine ไฮโดรคลอไรด)์

แคปซูล
อ่านคู่มือการใช้ยาที่มาพร้อมกับ SYMBYAX®ก่อนเริ่มรับประทานและทุกครั้งทีเ่ติมเงิน อาจมีข้อมูลใหม่ คู่มือการใช้ยานีไ้ม่ได้
ใชแ้ทนการพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณหากมีบางสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SYMBYAX

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ SYMBYAX คืออะไร?
SYMBYAX อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :

1. ความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย

2. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุที่สับสน ความจําเสื่อม และขาดการติดต่อกับความเป็นจริง (
โรคจิตเภทที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อม)

3. นํ้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)

4. ระดับไขมันในเลือดสูง (เพิ่มคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10 ถึง 17 
ปี

5. นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10 ถึง 17 ปี

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเหล่านี้อธิบายไวด้้านล่าง ไทย. 
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ยาแก้ซึมเศร้า โรคซึมเศร้า และโรคทางจิตร้ายแรงอื่นๆ และการฆ่าตัวตาย

พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเกี่ยวกับ:

• ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้า
• ตัวเลือกการรักษาทั้งหมดสําหรับภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตร้ายแรงอื่นๆ

• ยาต้านอาการซึมเศร้าอาจเพิ่มความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตายในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญบ่างคนในช่วงสอง
สามเดือนแรกของการรักษา

• อาการซึมเศร้าและโรคทางจิตร้ายแรงอื่นๆ เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดของความคิดและการกระทําฆ่าตัวตาย บาง
คนอาจมีความเสี่ยงสูงทีจ่ะมีความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตายซึ่งรวมถึงผู้ทีม่ี (หรือมีประวัตคิรอบครัว) โรคสองขั้ว 
(เรียกอีกอย่างว่าโรคซึมเศร้า) หรือมีความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย

• ฉันจะเฝ้าระวังและพยายามป้องกันความคิดและการกระทําฆ่าตัวตายในตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวไดอ้ย่างไร

• ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน อารมณ์ พฤติกรรม ความคิด หรือความ
รู้สึก นี่เป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อเริ่มใช้ยาแก้ซึมเศร้าหรือเมื่อเปลี่ยนขนาดยา
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• โทรหาผู้ใหบ้ริการด้านสุขภาพทันทีเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด หรือความรู้สึก

ใหม่หรือกะทันหัน
• ติดตามการติดตามผลทั้งหมดกับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลตามกําหนด โทรหาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง

การเข้ารับการตรวจตามความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ

โทรหาผู้ให้บริการด้านการแพทยท์ันทีหากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากมีอาการใหม่ แย่ลง หรือทําใหคุ้ณกังวล:

• ความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการตาย

• พยายามฆ่าตัวตาย
• ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง
• ความวิตกกังวลใหม่หรือแย่ลง

• รู้สึกกระสับกระส่ายหรือกระสับกระส่ายมาก

• การโจมตเีสียขวัญ
• นอนไม่หลับ (นอนไม่หลับ)
• ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง
• ก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง
• กระทําตามแรงกระตุ้นทีเ่ป็นอันตราย
• กิจกรรมและการพูดคุยเพิ่มขึ้นอย่างมาก (คลั่งไคล)้
• หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ

ฉันต้องรู้อะไรอีกเกี่ยวกับยาต้านอาการซึมเศร้า?
• อย่าหยุดยาแกซ้ึมเศร้าโดยไม่ไดคุ้ยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อน การหยุดยาแก้ซึมเศร้ากะทันหันอาจ

ทําใหเ้กิดอาการอื่นๆ ได้
• ยากล่อมประสาทเป็นยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้าและโรคอื่นๆสิ่งสําคัญคือต้องหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดในการ

รักษาภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงทีจ่ะไมร่ักษา ผู้ป่วยและครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยรายอื่นควรปรึกษาทางเลือกในการ
รักษาทั้งหมดกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ใชแ่ค่การใช้ยาซึมเศร้าเท่านั้น

• ยาต้านอาการซึมเศร้ามีผลข้างเคียงอื่นๆพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาทีส่ั่งจ่าย
สําหรับคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

• ยาต้านอาการซึมเศร้าสามารถโต้ตอบกับยาอื่นได้รู้จักยาทั้งหมดที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวใช้ เก็บรายชื่อยา
ทั้งหมดเพื่อแสดงใหผู้้ใหบ้ริการทางการแพทย์ทราบ อย่าเริ่มยาใหม่โดยไมไ่ด้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณก่อน

• ยากล่อมประสาทบางชนิดที่สั่งจ่ายสําหรับเด็กไมไ่ด้รับการรับรองจาก FDA ให้ใชก้ับเด็กพูดคุยกับผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของบุตรของท่านสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายทุี่สับสน ความจําเสื่อม และขาดการติดต่อกับความเป็นจริง (
โรคจิตเภทที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อม)SYMBYAX ไม่ไดร้ับการรับรองสําหรับการรักษาโรคจิตในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรค
สมองเสื่อม

3. นํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดสูง):นํ้าตาลในเลือดสูงอาจเกิดขึ้นไดห้ากคุณเป็นเบาหวานอยูแ่ล้วหรือไม่เคยเป็นเบา
หวาน นํ้าตาลในเลือดสูงอาจนําไปสู่:

• สร้างกรดในเลือดของคุณเนื่องจากคโีตน (ketoacidosis)
• อาการโคม่า

• ความตาย

แพทย์ของคุณควรทําการทดสอบเพื่อตรวจนํ้าตาลในเลือดของคุณก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ SYMBYAX และระหว่างการรักษา ใน
คนทีไ่ม่เป็นเบาหวาน นํ้าตาลในเลือดสูงบางครั้งจะหายไปเมื่อ
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SYMBYAX หยุดทํางาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและบางคนที่ไม่ไดเ้ป็นเบาหวานก่อนรับประทาน SYMBYAX จําเป็นต้องทานยา
รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดสูง แม้ว่าพวกเขาจะหยุดใช้ SYMBYAX แล้ว

หากคุณเป็นโรคเบาหวาน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยเ์กี่ยวกับความถีใ่นการตรวจนํ้าตาลในเลือดของคุณขณะใช้ 
SYMBYAX

โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมอีาการของนํ้าตาลในเลือดสูง (ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง) ในขณะทีใ่ช้ SYMBYAX:

• รู้สึกกระหายนํ้ามาก
• ต้องปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
• รู้สึกหิวมาก
• รู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อย

• ปวดท้อง
• รู้สึกสับสนหรือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้

4. ระดับไขมันในเลือดสูง (เพิ่มคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์)ระดับไขมันสูงอาจเกิดขึ้นในผู้ที่ไดร้ับการรักษาด้วย 
SYMBYAX โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น (อายุ 10 ถึง 17 ป)ี คุณอาจไม่มีอาการใดๆ ดังนั้นแพทย์ของคุณควรทําการตรวจ
เลือดเพื่อตรวจระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ของคุณ ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ SYMBYAX และระหว่างการรักษา

5. การเพิ่มนํ้าหนัก (นํ้าหนักตัวเพิ่ม):การเพิ่มของนํ้าหนักเป็นเรื่องปกตใินผู้ที่ใช้ SYMBYAX เด็กและวัยรุ่น (อายุ 10 
ถึง 17 ปี) ทีไ่ด้รับ SYMBYAX มแีนวโน้มที่จะเพิ่มนํ้าหนักและนํ้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ใหญ่ บางคนอาจไดร้ับนํ้าหนักมาก
ในขณะที่ใช้ SYMBYAX ดังนั้นคุณและแพทย์ควรตรวจนํ้าหนักของคุณอย่างสมํ่าเสมอ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับวิธีการควบคุมการเพิ่มของนํ้าหนัก เช่น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทีส่มดุล และการออกกําลังกาย

SYMBYAX คืออะไร?
SYMBYAX เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ใชส้ําหรับ:

• การรักษาระยะสั้นของภาวะซึมเศร้าทีเ่กิดขึ้นกับ Bipolar I Disorder ในผู้ทีม่ีอายุ 10 ปีขึ้นไป

• การรักษาระยะสั้นของภาวะซึมเศร้าทีไ่ม่ตอบสนองต่อยาอื่นอีก 2 ชนิด หรือทีเ่รียกว่าภาวะซึมเศร้าทีด่ื้อต่อการรักษาใน
ผู้ใหญ่
SYMBYAX ประกอบด้วยยา 2 ชนิด ได้แก่ olanzapine และ fluoxetine hydrochloride

ไม่ทราบว่า SYMBYAX ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กอายตุํ่ากว่า 10 ปหีรือไม่

อาการของโรค Bipolar I ได้แก่ ช่วงเวลาของภาวะซึมเศร้าและอารมณส์ูงหรือหงุดหงิดสลับกัน กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและกระสับ
กระส่าย ความคิดที่แข่งกัน พูดเร็ว มพีฤติกรรมหุนหันพลันแล่น และความต้องการนอนลดลง ด้วยการรักษา อาการบาง
อย่างของคุณเกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ 1 อาจดีขึ้น

อาการของภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา ได้แก่ อารมณล์ดลง ดอกเบี้ยลดลง ความรู้สึกผิดเพิ่มขึ้น พลังงานลดลง 
สมาธิลดลง ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป และความคิดหรือพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ด้วยการรักษา อาการซึมเศร้าที่
ดื้อต่อการรักษาบางอย่างของคุณอาจดีขึ้น

หากคุณไม่รู้สึกว่าอาการดีขึ้น ใหโ้ทรหาแพทย์

ใครไม่ควรใช้ SYMBYAX?
• อย่าใช้ SYMBYAX ถ้าคุณใช้ Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือ

เภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจว่าคุณใช้ยา MAOI รวมถึงยาปฏิชีวนะไลน์โซลิดหรือไม่

รหัสอ้างอิง: 3595972
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• อย่าใช้ MAOIภายใน 5 สัปดาหห์ลังจากหยุด SYMBYAXเว้นแต่จะไดร้ับคําสั่งจากแพทย์ของคุณ

• อย่าเริ่มใช้ SYMBYAX ถ้าคุณหยุดใช้ MAOI ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เว้นแต่จะไดร้ับคําแนะนําจากแพทย์ของคุณ

ผู้ที่ใช้ยา SYMBYAX ในเวลาใกลเ้คียงกับ MAOI อาจมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยมี
อาการต่างๆ ได้แก:่

• ไข้สูง
• กล้ามเนื้อกระตุกอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมได้
• กล้ามเนื้อเกร็ง
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

• ความสับสน
• หมดสติ

• อย่าใช้ SYMBYAX ถ้าคุณใช้ Mellaril®(ไธโอริดาซีน). อย่ากินเมลลาริล®ภายใน 5 สัปดาห์หลังจากหยุด SYMBYAX 
Mellaril อาจทําใหเ้กิดปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างรุนแรงและคุณอาจเสียชีวิตทันที

• อย่าใช้ SYMBYAX ถ้าคุณใช้ยา pimozide ยารักษาโรคจิต (Orap®). อย่าใช้ pimozide (Orap®)ภายใน 5 
สัปดาหห์ลังจากหยุด SYMBYAX

ฉันควรแจ้งให้แพทยท์ราบก่อนใช้ยาซิมบีเอ็กซอ์ย่างไร
SYMBYAX อาจไม่เหมาะกับคุณ ก่อนเริ่มใช้ SYMBYAX แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ 
รวมถึงหากคุณมีหรือมีอาการดังต่อไปนี้:

• ปัญหาหัวใจ
• อาการชัก (ชัก)
• เบาหวานหรือนํ้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)
• ระดับคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
• ปัญหาตับ
• ความดันโลหิตตํ่าหรือสูง
• จังหวะหรือ "มินจิังหวะ" เรียกอีกอย่างว่าการโจมตขีาดเลือดชั่วคราว (TIAs)
• ปัญหาเลือดออก
• โรคอัลไซเมอร์
• โรคต้อหินแบบปิดมุม
• ต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย
• ลําไส้อุดตัน
• โรคมะเร็งเต้านม
• กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่า SYMBYAX จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณหรือไม่

• กําลังใหน้มลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก Olanzapine และ fluoxetine สามารถผ่านเข้าสู่นํ้านมแมแ่ละอาจเป็น
อันตรายต่อลูกน้อยของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกขณะใช้ SYMBYAX พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ีที่สุดใน
การเลี้ยงลูกของคุณหากคุณใช้ SYMBYAX

ก่อนเริ่ม SYMBYAXบอกแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้รวมทั้ง

• ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์
• วิตามินและอาหารเสริมสมุนไพร
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• Triptans ใชร้ักษาอาการปวดหัวไมเกรน
• ยาที่ใช้รักษาอาการผิดปกติทางอารมณ์ วิตกกังวล โรคจิตหรือทางความคิด เช่น ไตรไซคลิก ลิเธยีม บัสไพโรน SSRIs 

SNRIs MAOIs หรือยารักษาโรคจิต
• ทรามาดอลและเฟนทานิล
• อาหารเสริมที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ เช่น ทริปโตเฟนหรือสาโทเซนต์จอห์น
• การบําบัดด้วยไฟฟ้า (ECT)
SYMBYAX และยาบางชนิดอาจมีปฏิกิริยาระหว่างกันและอาจไม่ได้ผลเช่นกัน หรือทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง แพทย์
ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่าการใช้ SYMBYAX ร่วมกับยาอื่นๆ ของคุณปลอดภัยหรือไม่ ห้ามเริ่มหรือหยุดยาใดๆ ขณะ
ใช้ SYMBYAX โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ก่อน

หากคุณใช้ SYMBYAX คุณไมค่วรทานยาอื่นที่มี:

• olanzapine (สารออกฤทธิ์ในไซเพรซา®และ Zyprexa®ไซดิส®) หรือ
• fluoxetine ไฮโดรคลอไรด์ (สารออกฤทธิใ์น Prozac®, Prozac®Weekly™ และ Sarafem®).
คุณสามารถทานยามากเกินไป (ยาเกินขนาด)

ควรใช้ SYMBYAX อย่างไร?
• ใช้ SYMBYAX ตรงตามทีก่ําหนด แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยน (ปรับ) ขนาดยาซิมบเีอ็กซ์ จนกว่าจะถึงเวลา

ที่เหมาะสมกับคุณ
• หากคุณพลาดการทานยา SYMBYAX ให้ทานยาทีล่ืมไปทันททีี่นึกได้ หากใกล้ถึงเวลาของมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและ

ทานมื้อต่อไปตามเวลาปกติ อย่าใช้ SYMBYAX สองครั้งพร้อมกัน

• เพื่อป้องกันผลข้างเคียงทีร่้ายแรง อย่าหยุดใช้ SYMBYAX ทันที หากคุณต้องการหยุดใช้ SYMBYAX แพทย์ของ
คุณสามารถบอกวิธีหยุดใชอ้ย่างปลอดภัยได้

• หากคุณใช้ SYMBYAX มากเกินไป ให้โทรเรียกแพทยห์รือศูนยค์วบคุมพิษของคุณทันที หรือรับการรักษาฉุกเฉิน

• สามารถรับประทาน SYMBYAX โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้
• ปกตใิช้ SYMBYAX วันละ 1 ครั้งในตอนเย็น
• หากคุณไม่รู้สึกว่าอาการดีขึ้นหรือมขี้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับอาการของคุณขณะใช้ SYMBYAX โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ใช้ SYMBYAX
• SYMBYAX อาจทําให้ง่วงนอนและอาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ คิดให้ชัดเจน หรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

คุณไม่ควรขับรถ ใชเ้ครื่องจักรกลหนัก หรือทํากิจกรรมทีเ่ป็นอันตรายอื่นๆ จนกว่าคุณจะรู้ว่า SYMBYAX ส่งผลต่อ
คุณอย่างไร

• หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทาน SYMBYAX การดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทีคุ่ณใช้ SYMBYAX อาจทําให้คุณ
ง่วงนอนมากกว่าการรับประทาน SYMBYAX เพียงอย่างเดียว

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้อง SYMBYAX คืออะไร?
ความเสี่ยงร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น:

• เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเพิ่มอุบัตกิารณข์องโรคหลอดเลือดสมองหรือ "มินิจังหวะ" ที่เรียกว่าการโจมตี
ขาดเลือดชั่วคราว (TIAs) ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคจิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม(ความผิดปกตขิองสมองทีล่ด
ความสามารถในการจํา คิด และให้เหตุผล) SYMBYAX ไม่ไดร้ับการรับรองสําหรับผู้ป่วยเหล่านี้
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• อาการแพ้อย่างรุนแรง:แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการคันแดง (ลมพิษ) หรือผื่นเพียงอย่างเดียว หรือมีไข้

และปวดข้อ ขณะใช้ SYMBYAX โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณป่วยหนักและมีอาการเหล่านีบ้างส่วนหรือทั้งหมด:

• ใบหน้า ตา หรือปากบวม
• หายใจลําบาก

• กลุ่มอาการของโรคมะเร็งทางระบบประสาท (NMS):NMS เป็นภาวะที่หายากแตร่้ายแรงมากซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน
ผู้ที่ทานยารักษาโรคจิต ซึ่งรวมถึง SYMBYAX NMS อาจทําใหเ้สียชีวิตไดแ้ละต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณป่วยหนักและมีอาการเหล่านีบ้างส่วนหรือทั้งหมด:

• ไข้สูง
• เหงื่อออกมากเกินไป
• กล้ามเนื้อเกร็ง
• ความสับสน
• การเปลี่ยนแปลงของการหายใจ การเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของคุณ

• Tardive Dyskinesia:ภาวะนีท้ําให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและคุณไม่สามารถควบคุมได้ การเคลื่อนไหวเหล่า
นี้มักจะส่งผลต่อใบหน้าและลิ้น Tardive dyskinesia อาจไม่หายไปแม้ว่าคุณจะหยุดใช้ SYMBYAX อาจเริ่มหลังจากที่
คุณหยุดใช้ SYMBYAX
บอกแพทย์หากคุณมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

• กลุ่มอาการเซโรโทนิน:นี่เป็นภาวะทีอ่าจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณป่วยหนักและมี
อาการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมด:
• กระสับกระส่าย อาการประสาทหลอน โคม่า หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในสถานะทางจิต

• ปัญหาการประสานงานหรือกล้ามเนื้อกระตุก (ปฏิกิริยาตอบสนองไวเกิน)
• หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า
• เหงื่อออกหรือมีไข้
• คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
• ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

• อาการวิงเวียนศีรษะ

• ฟลัช
• ตัวสั่น
• อาการชัก

• ปัญหาการมองเห็น:
• ปวดตา
• การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็น

• บวมหรือแดงในหรือรอบดวงตา
มีเพียงบางคนเท่านั้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเหล่านี้ คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจตาเพื่อดูว่าคุณมีความเสี่ยงหรือไม่ และรับ
การรักษาเชิงป้องกันหากคุณเป็น

• เลือดออกผิดปกต:ิแจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณสังเกตเห็นรอยฟกชํ้าหรือมีเลือดออกเพิ่มขึ้นหรือผิด
ปกติขณะใช้ SYMBYAX โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้ยาเหล่านี้:
• วาร์ฟารินในเลือด (Coumadin, Jantoven)
• ยาแก้อักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)
• แอสไพริน

• ระดับเกลือ (โซเดียม) ในเลือดตํ่า (hyponatremia):โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณป่วยหนักและมี
อาการเหล่านีบ้างส่วนหรือทั้งหมด:
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• ปวดหัว
• รู้สึกอ่อนแอ
• ความสับสน
• ปัญหาในการเพ่งสมาธิ
• ปัญหาความจํา
• รู้สึกไม่มั่นคง

• การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ (การยืดออกของ QT และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึง 
Torsade de Pointes)ภาวะนีอ้าจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการอาจรวมถึง:

• หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ
• หายใจถี่
• เวียนศีรษะหรือเป็นลม

• ความดันโลหิตลดลงเมื่อคุณเปลี่ยนท่า มีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็วหรือช้า หรือเป็นลม

• กลืนลําบาก
• อาการชัก
• ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย:คุณอาจร้อนมาก เช่น เมื่อคุณออกกําลังกายมากหรืออยู่ในบริเวณที่

ร้อนจัด เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณทีจ่ะดื่มนํ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการคายนํ้า โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณป่วยหนักและมี
อาการขาดนํ้าบางส่วนหรือทั้งหมด:

• เหงื่อออกมากเกินไปหรือไม่เลย
• ปากแห้ง
• รู้สึกร้อนมาก
• รู้สึกกระหายนํ้า
• ไม่สามารถผลิตปัสสาวะได้

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ของ SYMBYAX ได้แก่:ปากแห้ง เหนื่อยล้า นอนเป็นเวลานาน ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น บวมที่
มือและเท้า อาการง่วงซึม ตัวสั่น (ตัวสั่น) หรือตาพร่ามัว

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับผลข้างเคียงทีร่บกวนจิตใจคุณหรือไม่หายไป

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดกับ SYMBYAX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร

โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทยเ์กี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800 
FDA-1088

ควรจัดเก็บ SYMBYAX อย่างไร?
• เก็บ SYMBYAX ไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง ระหว่าง 59°F ถึง 86°F (15°C ถึง 30°C)
• เก็บ SYMBYAX ใหห้่างจากแสง
• เก็บ SYMBYAX ใหแ้ห้งและห่างจากความชื้น ปิดฝาขวดให้แน่น
เก็บ SYMBYAX และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ SYMBYAX

บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ยา อย่าใช้ SYMBYAX สําหรับเงื่อนไขที่ไม่
ได้กําหนดไว้ อย่าให้ SYMBYAX แก่บุคคลอื่น แม้ว่าพวกเขาจะมอีาการเดียวกันก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

คู่มือการใช้ยานีส้รุปข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดเกี่ยวกับ SYMBYAX หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับแพทย์ของคุณ คุณ
สามารถขอให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบข้อมูลเกี่ยวกับ SYMBYAX ทีเ่ขียนขึ้นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ สําหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ SYMBYAX โทร 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979)

ส่วนผสมใน SYMBYAX คืออะไร?
สารออกฤทธิ์:olanzapine และ fluoxetine ไฮโดรคลอไรด์

ส่วนผสมที่ไม่ใชง้าน:แป้งพรเีจลาติไนซ์ เจลาติน ไดเมทโิคน ไททาเนียมไดออกไซด์ โซเดียมลอริลซัลเฟต หมึกสีดําทีร่ับ
ประทานได้ เหล็กออกไซด์สีแดง เหล็กออกไซด์สีเหลือง และ/หรือเหล็กออกไซดส์ีดํา

คู่มือการใช้ยานีไ้ดร้ับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

คู่มือการใช้ยาแก้ไขเดือน dd, yyyy

ทําการตลาดโดย: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, USA

ลิขสิทธิ์ © 2009, yyyy, Eli Lilly and Company. สงวนลิขสิทธิ.์
SYM-C2.0-0000-MG
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