
SEMBİYAX®

(SIM-be-balta)
(olanzapin ve fluoksetin hidroklorür)

Kapsül
SYMBYAX ile birlikte gelen İlaç Kılavuzunu okuyun®almaya başlamadan önce ve her tekrar 
doldurduğunuzda. Yeni bilgiler olabilir. Bu İlaç Rehberi, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında 
doktorunuzla konuşmanın yerini almaz. Anlamadığınız bir şey olursa veya SYMBYAX hakkında daha 
fazla bilgi edinmek istiyorsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SYMBYAX hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?
SYMBYAX, aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

1. İntihar düşünceleri veya eylemleri.

2. Kafası karışmış, hafıza kaybı yaşayan ve gerçeklikle teması kopmuş (demansa bağlı 
psikoz) yaşlılarda ölüm riskinin artması.

3. Yüksek kan şekeri (hiperglisemi).

4. Kanınızdaki yüksek yağ seviyeleri (artan kolesterol ve trigliseritler), özellikle 10 ila 17 yaş 
arasındaki çocuklarda ve ergenlerde.

5. Kilo alımı, özellikle 10-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde.

Bu ciddi yan etkiler aşağıda açıklanmıştır. th. 

oSghctisdaolrtahçotuiognhst:s veya eylemler.1 uui

Antidepresan ilaçlar, depresyon ve diğer ciddi akıl hastalıkları ve intihar

Sizinle veya aile üyenizin sağlık hizmeti sağlayıcısıyla aşağıdakiler hakkında konuşun:

• antidepresan ilaçlarla tedavinin tüm riskleri ve faydaları.
• depresyon veya diğer ciddi akıl hastalıkları için tüm tedavi seçenekleri.

• Antidepresan ilaçlar, tedavinin ilk birkaç ayında bazı çocuklarda, gençlerde ve genç 
yetişkinlerde intihar düşüncelerini veya eylemlerini artırabilir.

• Depresyon ve diğer ciddi akıl hastalıkları, intihar düşüncesi ve eylemlerinin en önemli 
nedenleridir. Bazı kişilerin intihar düşünceleri veya eylemlerine sahip olma riski özellikle yüksek 
olabilir.Bunlar, bipolar hastalığı (manik-depresif hastalık olarak da adlandırılır) veya intihar düşünceleri 
veya eylemleri olan (veya aile öyküsü olan) kişileri içerir.

• Kendimde veya bir aile üyesinde intihar düşünce ve eylemlerini nasıl izleyebilir ve önlemeye 
çalışabilirim?

• Her türlü değişikliğe, özellikle ruh halindeki, davranışlardaki, düşüncelerdeki veya duygulardaki ani 
değişikliklere çok dikkat edin. Bu, bir antidepresan ilaca başlandığında veya doz değiştirildiğinde çok 
önemlidir.
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• Ruh hali, davranış, düşünce veya duygulardaki yeni veya ani değişiklikleri bildirmek için hemen sağlık 

kuruluşunu arayın.

• Tüm takip ziyaretlerini sağlık kuruluşu ile planlandığı şekilde gerçekleştirin. Özellikle semptomlarla ilgili 
endişeleriniz varsa, ziyaretler arasında sağlık hizmeti sağlayıcısını arayın.

Sizde veya aile üyenizde aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, özellikle yeniyse, daha kötüyse veya 
sizi endişelendiriyorsa hemen bir sağlık kuruluşunu arayın:

• intihar veya ölmekle ilgili düşünceler

• intihara teşebbüs
• yeni veya daha kötü depresyon

• yeni veya daha kötü kaygı

• çok heyecanlı veya huzursuz hissetmek

• Panik ataklar
• uyku sorunu (uykusuzluk)
• yeni veya daha kötü sinirlilik

• saldırgan davranmak, kızgın olmak veya şiddete başvurmak

• tehlikeli dürtülere göre hareket etmek

• aktivite ve konuşmada aşırı artış (mani)
• veya davranış veya ruh halindeki diğer olağandışı değişiklikler.

Antidepresan ilaçlar hakkında bilmem gereken başka neler var?
• İlk önce bir sağlık hizmeti sağlayıcısıyla konuşmadan bir antidepresan ilacı asla bırakmayın. Bir 

antidepresan ilacı aniden durdurmak başka semptomlara neden olabilir.

• Antidepresanlar, depresyon ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır.Depresyonu 
tedavi etmenin tüm risklerini ve ayrıca tedavi etmemenin risklerini tartışmak önemlidir. Hastalar ve 
aileleri veya diğer bakıcılar, yalnızca antidepresan kullanımını değil, tüm tedavi seçeneklerini sağlık 
hizmeti sağlayıcısı ile tartışmalıdır.

• Antidepresan ilaçların başka yan etkileri de vardır.Size veya aile üyenize reçete edilen 
ilacın yan etkileri hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

• Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşime girebilir.Sizin veya aile üyenizin kullandığı tüm 
ilaçları bilin. Sağlık hizmeti sağlayıcısına göstermek için tüm ilaçların bir listesini tutun. İlk önce 
sağlık uzmanınıza danışmadan yeni ilaçlara başlamayın.

• Çocuklar için reçete edilen tüm antidepresan ilaçlar, çocuklarda kullanım için FDA onaylı 
değildir.Daha fazla bilgi için çocuğunuzun sağlık uzmanıyla konuşun.

2. Kafası karışmış, hafıza kaybı yaşayan ve gerçeklikle teması kopmuş (demansa bağlı 
psikoz) yaşlılarda ölüm riskinin artması.SYMBYAX, demansı olan yaşlı kişilerde psikoz tedavisi 
için onaylanmamıştır.

3. Yüksek kan şekeri (hiperglisemi):Zaten şeker hastalığınız varsa veya hiç şeker hastalığınız olmadıysa 
yüksek kan şekeri olabilir. Yüksek kan şekeri şunlara yol açabilir:

• ketonlar nedeniyle kanınızda asit birikmesi (ketoasidoz)
• koma
• ölüm

SYMBYAX'ı kullanmaya başlamadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz kan şekerinizi kontrol 
etmek için testler yapmalıdır. Şeker hastalığı olmayan kişilerde bazen yüksek kan şekeri
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SYMBYAX durduruldu. SYMBYAX'ı almadan önce diyabetli kişiler ve diyabeti olmayan bazı kişilerin 
SYMBYAX'ı bıraktıktan sonra bile yüksek kan şekeri için ilaç almaları gerekir.

Şeker hastalığınız varsa, SYMBYAX kullanırken kan şekerinizi ne sıklıkla kontrol etmeniz gerektiği konusunda 
doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

doktorunuzu arayınSYMBYAX kullanırken bu yüksek kan şekeri (hiperglisemi) semptomlarından herhangi 
birine sahipseniz:

• çok susamış hissetmek

• normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı

• çok aç hissetmek
• zayıf veya yorgun hissetmek

• mideniz bulanıyor
• kafanız karışır veya nefesiniz meyveli kokar.

4. Kanınızdaki yüksek yağ seviyeleri (artan kolesterol ve trigliseritler).SYMBYAX ile tedavi edilen kişilerde, 
özellikle çocuklarda ve adolesanlarda (10 ila 17 yaş arası) yüksek yağ seviyeleri olabilir. Herhangi bir semptomunuz 
olmayabilir, bu nedenle doktorunuz SYMBYAX'ı kullanmaya başlamadan önce ve tedavi sırasında kolesterol ve 
trigliserit seviyenizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır.

5. Kilo artışı (kilo alımı):SYMBYAX kullanan kişilerde kilo alımı yaygındır. SYMBYAX alan çocuklar ve 
adolesanlar (10 ila 17 yaş arası), yetişkinlerden daha fazla kilo alma ve daha fazla kilo alma 
olasılığına sahipti. SYMBYAX kullanırken bazı kişiler çok kilo alabilir, bu nedenle doktorunuzla birlikte 
kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Sağlıklı, dengeli beslenme ve egzersiz yapma gibi kilo 
alımını kontrol etmenin yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

SYMBYAX nedir?
SYMBYAX, aşağıdakiler için kullanılan reçeteli bir ilaçtır:

• 10 yaş ve üzeri kişilerde Bipolar I Bozukluk ile ortaya çıkan depresyon ataklarının kısa süreli 
tedavisi.
• yetişkinlerde tedaviye dirençli depresyon olarak da adlandırılan diğer 2 ilaca yanıt vermeyen 

depresyon ataklarının kısa süreli tedavisi.
SYMBYAX iki ilaç, olanzapin ve fluoksetin hidroklorür içerir.

SYMBYAX'ın 10 yaşın altındaki çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Bipolar I Bozukluğun semptomları arasında değişen depresyon dönemleri ve yüksek veya huzursuz ruh 
hali, artan aktivite ve huzursuzluk, yarışan düşünceler, hızlı konuşma, dürtüsel davranış ve uyku 
ihtiyacının azalması yer alır. Tedaviyle, Bipolar I Bozukluğu'nun bazı semptomları düzelebilir.

Tedaviye dirençli depresyonun belirtileri arasında ruh halinde azalma, ilgide azalma, suçluluk 
duygusunda artış, enerjide azalma, konsantrasyonda azalma, iştahta değişiklikler ve intihar 
düşünceleri veya davranışları yer alır. Tedaviyle, tedaviye dirençli depresyon belirtilerinizden 
bazıları iyileşebilir.

İyileştiğinizi düşünmüyorsanız, doktorunuzu arayın.

SYMBYAX'ı kimler kullanmamalıdır?

• Bir Monoamin Oksidaz İnhibitörü (MAOI) alıyorsanız SYMBYAX almayınız. Antibiyotik linezolid de dahil olmak 
üzere bir MAOI alıp almadığınızdan emin değilseniz sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.
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• MAOI almayınSYMBYAX'ı durdurduktan sonraki 5 hafta içindeDoktorunuz tarafından 
yönlendirilmedikçe.
• Son 2 hafta içinde MAOI almayı bıraktıysanız, doktorunuz tarafından yönlendirilmedikçe SYMBYAX'ı 
başlatmayın.

SYMBYAX'ı bir MAOI'ye zamanında yakın olan kişilerde aşağıdaki semptomlarla birlikte ciddi ve 
yaşamı tehdit eden yan etkiler olabilir:

• yüksek ateş
• kontrol edemediğiniz devam eden kas spazmları
• sert kaslar
• kalp atış hızı ve kan basıncında hızlı gerçekleşen değişiklikler
• bilinç bulanıklığı, konfüzyon

• bilinç kaybı.
• Mellaril kullanıyorsanız SYMBYAX'ı kullanmayınız.®(tiyoridazin). Mellaril'i almayın®SYMBYAX'ı 

durdurduktan sonraki 5 hafta içinde. Mellaril ciddi kalp ritmi sorunlarına neden olabilir ve aniden 
ölebilirsiniz.

• Antipsikotik ilaç olan pimozid (Orap) kullanıyorsanız SYMBYAX'ı kullanmayınız.®). pimozid (Orap) 
almayınız.®)SYMBYAX'ı durdurduktan sonraki 5 hafta içinde.

SYMBYAX'ı almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

SYMBYAX sizin için uygun olmayabilir. SYMBYAX'ı başlatmadan önce, aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz veya bunlardan herhangi birine 
sahipseniz, doktorunuza tüm tıbbi durumlarınız hakkında bilgi verin:

• kalp sorunları
• nöbetler (konvülsiyonlar)
• diyabet veya yüksek kan şekeri seviyeleri (hiperglisemi)
• kanınızdaki yüksek kolesterol veya trigliserit seviyeleri
• karaciğer sorunları

• düşük veya yüksek tansiyon
• geçici iskemik ataklar (TIA) olarak da adlandırılan felçler veya “mini felçler”
• kanama sorunları
• Alzheimer hastalığı
• açı kapanması glokomu
• erkeklerde prostat büyümesi

• bağırsak tıkanıklığı
• meme kanseri
• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. SYMBYAX'ın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.

• emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. Olanzapin ve fluoksetin anne sütüne geçebilir ve 
bebeğinize zarar verebilir. SYMBYAX kullanırken emzirmemelisiniz. SYMBYAX kullanıyorsanız, 
bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında doktorunuzla konuşun.

SYMBYAX'ı başlatmadan önce,aldığınız tüm ilaçları doktorunuza söyleyiniz,içermek

• Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar
• Vitaminler ve bitkisel takviyeler

Referans Kimliği: 3595972
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• Migren baş ağrısını tedavi etmek için kullanılan triptanlar

• Trisiklikler, lityum, buspiron, SSRI'lar, SNRI'ler, MAOI'ler veya antipsikotikler dahil duygudurum, anksiyete, psikotik veya 
düşünce bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• Tramadol ve fentanil
• Triptofan veya St. John's Wort gibi reçetesiz satılan takviyeler
• Elektrokonvülsif terapi (ECT)
SYMBYAX ve bazı ilaçlar birbirleriyle etkileşime girebilir ve aynı şekilde çalışmayabilir veya olası ciddi yan etkilere 
neden olabilir. Doktorunuz, SYMBYAX'ı diğer ilaçlarınızla birlikte almanın güvenli olup olmadığını size söyleyebilir. 
SYMBYAX kullanırken herhangi bir ilacı önce doktorunuzla konuşmadan başlatmayın veya durdurmayın.

SYMBYAX alırsanız, aşağıdakileri içeren başka ilaçlar almamalısınız:

• olanzapin (Zyprexa'nın aktif maddesi®ve Zyprexa®Zydiler®) veya
• fluoksetin hidroklorür (Prozac'taki aktif madde®, Prozac®Weekly™ ve Sarafem®).
Çok fazla ilaç (aşırı doz) almış olabilirsiniz.

SYMBYAX'ı nasıl alayım?
• SYMBYAX'ı aynen belirtildiği şekilde alınız. Doktorunuzun, size uygun olana kadar SYMBYAX dozunu 

değiştirmesi (ayarlaması) gerekebilir.

• Bir SYMBYAX dozunu kaçırırsanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozun 
zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alın. 
Aynı anda iki doz SYMBYAX almayınız.

• Ciddi yan etkileri önlemek için SYMBYAX'ı aniden kullanmayı bırakmayınız. SYMBYAX'ı kullanmayı bırakmanız 
gerekirse, doktorunuz size nasıl güvenli bir şekilde bırakacağınızı söyleyebilir.

• Çok fazla SYMBYAX aldıysanız, hemen doktorunuzu veya zehir kontrol merkezinizi arayın veya 
acil tedavi alın.

• SYMBYAX aç veya tok karnına alınabilir.
• SYMBYAX genellikle her gün bir kez akşamları alınır.
• SYMBYAX kullanırken iyileşmediğinizi düşünüyorsanız veya durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz 

varsa doktorunuzu arayın.

SYMBYAX'ı alırken nelerden kaçınırım?
• SYMBYAX uykululuğa neden olabilir ve karar verme, net düşünme veya hızlı tepki verme yeteneğinizi 

etkileyebilir. SYMBYAX'ın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmamalı, ağır makine kullanmamalı 
veya diğer tehlikeli faaliyetlerde bulunmamalısınız.

• SYMBYAX kullanırken alkol almaktan kaçının. SYMBYAX'ı alırken alkol almak, SYMBYAX'ı tek başına 
almanıza göre daha uykulu olmanıza neden olabilir.

SYMBYAX'ın olası yan etkileri nelerdir?
Diğer olası ciddi riskler:

• Demansa bağlı psikozu olan yaşlı kişilerde artan ölüm riski ve inme veya geçici iskemik 
ataklar (TIA) olarak adlandırılan "mini felç" insidansında artış(hatırlama, düşünme ve akıl 
yürütme yeteneğini azaltan bir beyin bozukluğu). SYMBYAX bu hastalar için onaylanmamıştır.
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• Şiddetli alerjik reaksiyonlar:SYMBYAX kullanırken kırmızı kaşıntılı noktalar (kurdeşen) veya tek başına veya ateş ve eklem 

ağrısı ile birlikte kızarıklık olursa hemen doktorunuza bildirin. Ciddi şekilde hastalanırsanız ve aşağıdaki belirtilerden 
bazılarına veya tümüne sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:

• yüzünüzün, gözlerinizin veya ağzınızın şişmesi

• nefes almada zorluk

• Nöroleptik malign sendrom (NMS):NMS, SYMBYAX dahil olmak üzere antipsikotik ilaçlar alan kişilerde 
görülebilen nadir fakat çok ciddi bir durumdur. NMS ölüme neden olabilir ve hastanede tedavi 
edilmelidir. Ciddi şekilde hastalanırsanız ve aşağıdaki belirtilerden bazılarına veya tümüne sahipseniz 
hemen doktorunuzu arayın:
• yüksek ateş
• asiri terleme
• sert kaslar
• bilinç bulanıklığı, konfüzyon

• nefes alıp vermeniz, kalp atışınız ve kan basıncınızdaki değişiklikler

• Tardif Diskinezi:Bu durum, devam eden ve kontrol edemediğiniz vücut hareketlerine neden 
olur. Bu hareketler genellikle yüz ve dili etkiler. SYMBYAX almayı bıraksanız bile geç diskinezi 
kaybolmayabilir. SYMBYAX almayı bıraktıktan sonra da başlayabilir.
Kontrol edemediğiniz vücut hareketleriniz olursa doktorunuza söyleyiniz.

• Serotonin Sendromu:Bu, yaşamı tehdit edebilecek bir durumdur. Ciddi şekilde hastalanırsanız ve aşağıdaki 
belirtilerden bazılarına veya tümüne sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:

• ajitasyon, halüsinasyonlar, koma veya zihinsel durumdaki diğer değişiklikler

• koordinasyon sorunları veya kas seğirmesi (aşırı aktif refleksler)
• hızlı kalp atışı, yüksek veya düşük tansiyon
• terleme veya ateş
• mide bulantısı, kusma ve ishal
• kas sertliği
• baş dönmesi

• kızarma
• titreme
• nöbetler

• Görsel sorunlar:
• göz ağrısı
• görüşte değişiklikler

• göz içinde veya çevresinde şişlik veya kızarıklık

Sadece bazı insanlar bu problemler için risk altındadır. Risk altında olup olmadığınızı görmek için göz 
muayenesinden geçmek ve varsa önleyici tedavi almak isteyebilirsiniz.

• Anormal kanama:Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, SYMBYAX kullanırken herhangi bir artış veya 
olağandışı morarma veya kanama fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• kan inceltici varfarin (Coumadin, Jantoven)
• steroid olmayan bir anti-inflamatuar ilaç (NSAID)
• aspirin

• Kandaki düşük tuz (sodyum) seviyeleri (hiponatremi):Ciddi şekilde hastalanırsanız ve aşağıdaki 
belirtilerden bazılarına veya tümüne sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:
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• baş ağrısı
• zayıf hissetmek

• bilinç bulanıklığı, konfüzyon

• konsantre olma sorunları
• hafıza sorunları
• kararsız hissetmek

• Kalbinizin elektriksel aktivitesinde değişiklikler (QT uzaması ve Torsade de Pointes dahil 
ventriküler aritmi).Bu durum yaşamı tehdit edici olabilir. Belirtiler şunları içerebilir:

• hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışı
• nefes darlığı
• baş dönmesi veya bayılma

• Pozisyon değiştirdiğinizde, baş dönmesi, hızlı veya yavaş kalp atışı veya bayılma semptomlarıyla 
kan basıncında azalma

• yutma güçlüğü
• nöbetler
• Vücut ısısının kontrolü ile ilgili sorunlar:Örneğin çok egzersiz yaptığınızda veya çok sıcak bir alanda 

kaldığınızda çok ısınabilirsiniz. Dehidrasyonu önlemek için su içmeniz önemlidir. Ciddi şekilde 
hastalanırsanız ve bu dehidratasyon belirtilerinin bir kısmı veya tamamına sahipseniz hemen 
doktorunuzu arayın:
• çok fazla terlemek veya hiç terlememek

• kuru ağız
• çok sıcak hissetmek

• susamış hissetmek

• idrar üretememe
SYMBYAX'ın yaygın olası yan etkileri şunlardır:ağız kuruluğu, yorgunluk, uzun süre uyuma, 
iştah artışı, el ve ayakların şişmesi, uyuşukluk, titreme (titreme) veya bulanık görme.

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiyi doktorunuza bildirin.

Bunlar SYMBYAX'ın olası tüm yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800 FDA-1088'de FDA'ya 
bildirebilirsiniz.

SYMBYAX'ı nasıl saklamalıyım?
• SYMBYAX'ı oda sıcaklığında, 59°F ila 86°F (15°C ila 30°C) arasında saklayın.
• SYMBYAX'ı ışıktan uzak tutun.
• SYMBYAX'ı kuru ve nemden uzak tutun. Şişeyi sıkıca kapalı tutun.
SYMBYAX'ı ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
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SYMBYAX hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen bir İlaç Rehberinde listelenen amaçlar dışında reçete edilir. SYMBYAX'ı reçete 
edilmediği bir durumda kullanmayınız. SYMBYAX'ı aynı durumda olsalar bile başkalarına vermeyin. 
Onlara zarar verebilir.

Bu İlaç Kılavuzu, SYMBYAX hakkında en önemli bilgileri özetlemektedir. Daha fazla bilgi isterseniz, 
doktorunuzla konuşun. Sağlık profesyonelleri için yazılan SYMBYAX hakkında bilgi almak için 
doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz. SYMBYAX hakkında daha fazla bilgi için 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979) numaralı telefonu arayın.

SYMBYAX'ın içindekiler nelerdir?
Aktif içerik:olanzapin ve fluoksetin hidroklorür

Aktif olmayan bileşenler:önceden jelatinleştirilmiş nişasta, jelatin, dimetikon, titanyum dioksit, sodyum lauril 
sülfat, yenilebilir siyah mürekkep, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit ve/veya siyah demir oksit.

Bu İlaç Rehberi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır.

İlaç Rehberi revize edilmiş ay gg, yyyy

Pazarlayan: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, ABD

Telif Hakkı © 2009, yyyy, Eli Lilly and Company. Tüm hakları Saklıdır.
SYM-C2.0-0000-MG
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