
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(olanzapine và fluoxetine hydrochloride)

Viên con nhộng

Đọc Hướng dẫn Thuốc đi kèm với SYMBYAX®trước khi bạn bắt đầu dùng và mỗi lần bạn được nạp lại. Có thể 
có những thông tin mới. Hướng dẫn Thuốc này không thay thế cho việc nói chuyện với bác sĩ của bạn về tình 
trạng sức khỏe hoặc phương pháp điều trị của bạn. Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu có điều gì 
đó bạn không hiểu hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm về SYMBYAX.

Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về SYMBYAX là gì?
SYMBYAX có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

1. Suy nghĩ hoặc hành động tự sát.

2. Tăng nguy cơ tử vong ở người cao tuổi lú lẫn, mất trí nhớ và mất liên lạc với thực tế (rối 
loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ).

3. Đường huyết cao (tăng đường huyết).

4. Mức độ chất béo cao trong máu của bạn (tăng cholesterol và chất béo trung tính), đặc biệt là ở trẻ em 
và thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi.

5. Tăng cân, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi.

Những tác dụng phụ nghiêm trọng được mô tả dưới đây. thứ 

tự. oSghctisdaolrtahcotuiognhst: s hoặc các hành động.1 uui

Thuốc chống trầm cảm, trầm cảm và các bệnh tâm thần nghiêm trọng khác, và tự tử

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc thành viên gia đình của bạn về:

• tất cả các rủi ro và lợi ích của việc điều trị bằng thuốc chống trầm cảm.

• tất cả các lựa chọn điều trị cho bệnh trầm cảm hoặc bệnh tâm thần nghiêm trọng khác.

• Thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng suy nghĩ hoặc hành động tự sát ở một số trẻ 
em, thanh thiếu niên và thanh niên trong vài tháng đầu điều trị.

• Trầm cảm và các bệnh tâm thần nghiêm trọng khác là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến suy nghĩ 
và hành động tự sát. Một số người có thể có nguy cơ đặc biệt cao về ý nghĩ hoặc hành động tự sát.
Những người này bao gồm những người mắc (hoặc có tiền sử gia đình) mắc bệnh lưỡng cực (còn gọi là bệnh 
hưng cảm) hoặc có ý nghĩ hoặc hành động tự sát.

• Làm thế nào tôi có thể theo dõi và cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ và hành động tự sát ở bản thân hoặc thành viên trong 
gia đình?

• Chú ý theo dõi bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là những thay đổi đột ngột, về tâm trạng, hành vi, suy nghĩ 
hoặc cảm xúc. Điều này rất quan trọng khi bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm hoặc khi thay đổi liều 
lượng.
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• Gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để báo cáo những thay đổi mới hoặc đột ngột về tâm trạng, hành vi, 

suy nghĩ hoặc cảm xúc.

• Giữ tất cả các lần tái khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo lịch trình. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe giữa các lần khám nếu cần, đặc biệt nếu bạn lo lắng về các triệu chứng.

Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay lập tức nếu bạn hoặc thành viên gia đình của bạn có bất kỳ triệu chứng nào 
sau đây, đặc biệt nếu chúng mới xuất hiện, nặng hơn hoặc khiến bạn lo lắng:

• suy nghĩ về việc tự tử hoặc chết
• cố gắng tự tử
• trầm cảm mới hoặc nặng hơn

• lo lắng mới hoặc tồi tệ hơn

• cảm thấy rất kích động hoặc bồn chồn

• cơn hoảng sợ
• khó ngủ (mất ngủ)
• khó chịu mới hoặc tệ hơn
• hành động hung hăng, tức giận hoặc bạo lực

• tác động lên các xung động nguy hiểm

• tăng hoạt động và nói nhiều (hưng cảm)
• hoặc những thay đổi bất thường khác về hành vi hoặc tâm trạng.

Tôi cần biết gì khác về các loại thuốc chống trầm cảm?
• Không bao giờ ngừng dùng thuốc chống trầm cảm mà không nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. Ngưng sử dụng thuốc chống trầm cảm đột ngột có thể gây ra các triệu chứng khác.

• Thuốc chống trầm cảm là loại thuốc được sử dụng để điều trị trầm cảm và các bệnh khác.Điều quan trọng là phải thảo luận về tất cả 
những rủi ro của việc điều trị trầm cảm và cả những rủi ro của việc không điều trị nó. Bệnh nhân và gia đình của họ hoặc những người 
chăm sóc khác nên thảo luận về tất cả các lựa chọn điều trị với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không chỉ sử dụng thuốc chống 
trầm cảm.

• thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ khác.Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các 
tác dụng phụ của thuốc được kê cho bạn hoặc thành viên gia đình của bạn.

• Thuốc chống trầm cảm có thể tương tác với các loại thuốc khác.Biết tất cả các loại thuốc mà bạn hoặc thành viên gia đình bạn sử 
dụng. Giữ một danh sách tất cả các loại thuốc để cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xem. Không bắt đầu sử dụng các loại thuốc 
mới mà không kiểm tra trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

• Không phải tất cả các loại thuốc chống trầm cảm được kê đơn cho trẻ em đều được FDA chấp thuận sử dụng cho trẻ em.
Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn để biết thêm thông tin.

2. Tăng nguy cơ tử vong ở người cao tuổi lú lẫn, mất trí nhớ và mất liên lạc với thực tế (rối loạn tâm 
thần liên quan đến sa sút trí tuệ).SYMBYAX không được chấp thuận để điều trị chứng rối loạn tâm thần ở 
người già mắc chứng sa sút trí tuệ.

3. Đường huyết cao (tăng đường huyết):Lượng đường trong máu cao có thể xảy ra nếu bạn đã mắc bệnh tiểu đường hoặc nếu 
bạn chưa bao giờ bị bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến:

• tích tụ axit trong máu của bạn do xeton (nhiễm toan ceton)
• hôn mê

• cái chết

Bác sĩ nên làm các xét nghiệm để kiểm tra lượng đường trong máu của bạn trước khi bạn bắt đầu dùng SYMBYAX và trong quá trình 
điều trị. Ở những người không mắc bệnh tiểu đường, đôi khi lượng đường trong máu cao sẽ biến mất khi
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SYMBYAX bị dừng. Những người bị tiểu đường và một số người không bị tiểu đường trước khi dùng 
SYMBYAX cần phải dùng thuốc điều trị đường huyết cao ngay cả khi họ ngừng dùng SYMBYAX.

Nếu bạn bị tiểu đường, hãy làm theo hướng dẫn của bác sĩ về tần suất kiểm tra lượng đường trong máu 
khi dùng SYMBYAX.

Gọi cho bác sĩ của bạnNếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây của lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết) 
khi dùng SYMBYAX:

• cảm thấy rất khát

• cần đi tiểu nhiều hơn bình thường
• cảm thấy rất đói
• cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi

• cảm thấy đau bụng
• cảm thấy bối rối, hoặc hơi thở của bạn có mùi trái cây.

4. Mức độ chất béo cao trong máu của bạn (tăng cholesterol và chất béo trung tính).Mức độ chất béo cao có thể xảy 
ra ở những người được điều trị bằng SYMBYAX, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 đến 17 tuổi). Bạn có thể 
không có bất kỳ triệu chứng nào, vì vậy bác sĩ nên xét nghiệm máu để kiểm tra mức cholesterol và chất béo trung tính 
trước khi bạn bắt đầu dùng SYMBYAX và trong quá trình điều trị.

5. Tăng cân (tăng cân):Tăng cân là phổ biến ở những người dùng SYMBYAX. Trẻ em và thanh thiếu 
niên (10 đến 17 tuổi) được dùng SYMBYAX, có nhiều khả năng tăng cân và tăng cân hơn người lớn. 
Một số người có thể tăng cân nhiều trong khi dùng SYMBYAX, vì vậy bạn và bác sĩ nên kiểm tra cân 
nặng thường xuyên. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các cách để kiểm soát tăng cân, chẳng hạn 
như ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và tập thể dục

SYMBYAX là gì?
SYMBYAX là một loại thuốc kê đơn được sử dụng cho:

• điều trị ngắn hạn các giai đoạn trầm cảm xảy ra với Rối loạn Lưỡng cực I ở những người từ 10 tuổi trở 
lên.
• điều trị ngắn hạn các giai đoạn trầm cảm không đáp ứng với 2 loại thuốc khác, còn được gọi là 

trầm cảm kháng điều trị, ở người lớn.
SYMBYAX chứa hai loại thuốc, olanzapine và fluoxetine hydrochloride.

Người ta không biết liệu SYMBYAX có an toàn và hiệu quả ở trẻ em dưới 10 tuổi hay không.

Các triệu chứng của Rối loạn lưỡng cực I bao gồm các giai đoạn trầm cảm xen kẽ và tâm trạng cao hoặc cáu 
kỉnh, tăng hoạt động và bồn chồn, suy nghĩ đua đòi, nói nhanh, hành vi bốc đồng và giảm nhu cầu ngủ. Với 
việc điều trị, một số triệu chứng của Rối loạn lưỡng cực I của bạn có thể cải thiện.

Các triệu chứng của trầm cảm kháng điều trị bao gồm giảm tâm trạng, giảm hứng thú, tăng cảm 
giác tội lỗi, giảm năng lượng, giảm tập trung, thay đổi cảm giác thèm ăn và có ý định hoặc hành vi 
tự sát. Khi điều trị, một số triệu chứng của bệnh trầm cảm kháng điều trị của bạn có thể cải thiện.

Nếu bạn không nghĩ rằng bạn đang tiến triển tốt hơn, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Ai không nên dùng SYMBYAX?
• Không dùng SYMBYAX nếu bạn dùng Thuốc ức chế Monoamine Oxidase (MAOI). Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc mình có dùng MAOI hay không, bao gồm cả kháng sinh linezolid.
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• Không lấy MAOItrong vòng 5 tuần kể từ khi ngừng SYMBYAXtrừ khi được hướng dẫn bởi bác sĩ của 
bạn.
• Không bắt đầu SYMBYAX nếu bạn đã ngừng dùng MAOI trong 2 tuần qua trừ khi được bác sĩ 

hướng dẫn.
Những người dùng SYMBYAX gần với MAOI có thể có các tác dụng phụ nghiêm trọng và đe dọa 
tính mạng, với các triệu chứng bao gồm:

• sốt cao
• co thắt cơ liên tục mà bạn không thể kiểm soát
• cơ cứng
• thay đổi nhịp tim và huyết áp xảy ra nhanh
• lú lẫn
• bất tỉnh.

• Không dùng SYMBYAX nếu bạn dùng Mellaril®(thioridazine). Đừng dùng Mellaril®trong vòng 5 tuần kể từ 
khi ngừng SYMBYAX. Mellaril có thể gây ra các vấn đề về nhịp tim nghiêm trọng và bạn có thể đột 
tử.

• Không dùng SYMBYAX nếu bạn dùng thuốc chống loạn thần pimozide (Orap®). Không dùng pimozide 
(Orap®)trong vòng 5 tuần kể từ khi ngừng SYMBYAX.

Tôi nên nói gì với bác sĩ trước khi dùng SYMBYAX?
SYMBYAX có thể không phù hợp với bạn. Trước khi bắt đầu sử dụng SYMBYAX, hãy cho bác sĩ biết về tất cả các tình trạng y tế của bạn, 
bao gồm cả việc bạn đã hoặc đang mắc bất kỳ bệnh nào sau đây:

• vấn đề tim mạch
• co giật (co giật)
• bệnh tiểu đường hoặc lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết)

• mức cholesterol hoặc chất béo trung tính cao trong máu của bạn

• vấn đề cuộc sống

• huyết áp thấp hoặc cao
• đột quỵ hoặc “đột quỵ nhỏ” còn được gọi là cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA)

• vấn đề chảy máu
• Bệnh Alzheimer
• bệnh tăng nhãn áp góc đóng

• phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới

• tắc ruột
• ung thư vú
• đang mang thai hoặc dự định có thai. Người ta không biết liệu SYMBYAX có gây hại cho thai nhi của bạn hay 
không.

• đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Olanzapine và fluoxetine có thể đi vào sữa mẹ và có thể gây 
hại cho em bé của bạn. Bạn không nên cho con bú khi đang dùng SYMBYAX. Nói chuyện với bác sĩ của 
bạn về cách tốt nhất để cho trẻ ăn nếu bạn dùng SYMBYAX.

Trước khi bắt đầu SYMBYAX,nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng,kể cả

• Thuốc theo toa và không theo toa
• Vitamin và thảo dược bổ sung
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• Triptans được sử dụng để điều trị chứng đau nửa đầu

• Thuốc được sử dụng để điều trị tâm trạng, lo lắng, rối loạn tâm thần hoặc rối loạn suy nghĩ, bao gồm thuốc ba vòng, lithium, 
buspirone, SSRIs, SNRIs, MAOIs hoặc thuốc chống loạn thần

• Tramadol và fentanyl
• Thực phẩm bổ sung không kê đơn như tryptophan hoặc St. John's Wort
• Liệu pháp co giật điện (ECT)
SYMBYAX và một số loại thuốc có thể tương tác với nhau và có thể không hoạt động tốt hoặc gây ra các tác dụng phụ 
nghiêm trọng có thể xảy ra. Bác sĩ có thể cho bạn biết liệu dùng SYMBYAX với các loại thuốc khác của bạn có an toàn hay 
không. Không bắt đầu hoặc dừng bất kỳ loại thuốc nào trong khi dùng SYMBYAX mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn 
trước.

Nếu bạn dùng SYMBYAX, bạn không nên dùng bất kỳ loại thuốc nào khác có chứa:

• olanzapine (thành phần hoạt tính trong Zyprexa®và Zyprexa®Zydis®) hoặc
• fluoxetine hydrochloride (thành phần hoạt tính trong Prozac®, Prozac®Weekly ™ và Sarafem®).

Bạn có thể dùng quá nhiều thuốc (quá liều).

Tôi nên dùng SYMBYAX như thế nào?

• Uống SYMBYAX đúng theo quy định. Bác sĩ của bạn có thể cần thay đổi (điều chỉnh) liều SYMBYAX 
cho đến khi phù hợp với bạn.

• Nếu bạn bỏ lỡ một liều SYMBYAX, hãy dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến giờ dùng liều 
tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường. Không 
dùng hai liều SYMBYAX cùng một lúc.

• Để ngăn ngừa các tác dụng phụ nghiêm trọng, không ngừng dùng SYMBYAX đột ngột. Nếu bạn cần ngừng dùng 
SYMBYAX, bác sĩ có thể cho bạn biết cách ngừng dùng thuốc một cách an toàn.

• Nếu bạn dùng quá nhiều SYMBYAX, hãy gọi cho bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc ngay lập tức, hoặc 
được điều trị khẩn cấp.

• SYMBYAX có thể được uống cùng hoặc không cùng thức ăn.

• SYMBYAX thường được dùng một lần mỗi ngày, vào buổi tối.
• Nếu bạn không nghĩ rằng mình đang tiến triển tốt hơn hoặc có bất kỳ lo lắng nào về tình trạng của mình khi dùng 

SYMBYAX, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Tôi nên tránh những gì khi dùng SYMBYAX?
• SYMBYAX có thể gây buồn ngủ và có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định, suy nghĩ rõ ràng hoặc phản ứng 

nhanh của bạn. Bạn không nên lái xe, vận hành máy móc nặng hoặc làm các hoạt động nguy hiểm khác cho đến khi bạn 
biết SYMBYAX ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

• Tránh uống rượu trong khi dùng SYMBYAX. Uống rượu trong khi dùng SYMBYAX có thể khiến bạn 
buồn ngủ hơn là khi bạn dùng SYMBYAX một mình.

Các tác dụng phụ có thể có của SYMBYAX là gì?
Các rủi ro nghiêm trọng khác có thể xảy ra:

• Tăng nguy cơ tử vong và tăng tỷ lệ đột quỵ hoặc "đột quỵ nhỏ" được gọi là cơn thiếu máu cục bộ thoáng 
qua (TIAs) ở người cao tuổi bị rối loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ(một chứng rối loạn não làm 
giảm khả năng ghi nhớ, suy nghĩ và suy luận). SYMBYAX không được chấp thuận cho những bệnh nhân này.
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• Phản ứng dị ứng nghiêm trọng:Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị ngứa đỏ (phát ban) hoặc, phát ban 

một mình hoặc kèm theo sốt và đau khớp khi dùng SYMBYAX. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị bệnh 
nặng và có một số hoặc tất cả các triệu chứng sau:

• sưng mặt, mắt hoặc miệng của bạn
• khó thở

• Hội chứng ác tính an thần kinh (NMS):NMS là một tình trạng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng có thể xảy 
ra ở những người dùng thuốc chống loạn thần, bao gồm cả SYMBYAX. NMS có thể gây tử vong và phải được 
điều trị trong bệnh viện. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị bệnh nặng và có một số hoặc tất cả 
các triệu chứng sau:

• sốt cao
• đổ quá nhiều mồ hôi
• cơ cứng
• lú lẫn
• thay đổi nhịp thở, nhịp tim và huyết áp của bạn

• Rối loạn vận động chậm:Tình trạng này gây ra các chuyển động của cơ thể liên tục xảy ra và bạn không thể kiểm 
soát. Những chuyển động này thường ảnh hưởng đến mặt và lưỡi. Rối loạn vận động chậm có thể không biến mất, 
ngay cả khi bạn ngừng dùng SYMBYAX. Nó cũng có thể bắt đầu sau khi bạn ngừng dùng SYMBYAX.
Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận được bất kỳ chuyển động cơ thể nào mà bạn không thể kiểm soát.

• Hội chứng serotonin:Đây là một tình trạng có thể đe dọa tính mạng. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 
bạn bị bệnh nặng và có một số hoặc tất cả các triệu chứng sau:

• kích động, ảo giác, hôn mê hoặc những thay đổi khác về trạng thái tâm thần

• các vấn đề về phối hợp hoặc co giật cơ (phản xạ hoạt động quá mức)

• nhịp tim đập nhanh, huyết áp cao hoặc thấp
• đổ mồ hôi hoặc sốt
• buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy
• độ cứng của cơ
• chóng mặt
• đỏ bừng
• rung chuyen

• co giật
• Các vấn đề về thị giác:

• đau mắt
• thay đổi trong tầm nhìn

• sưng hoặc đỏ trong hoặc xung quanh mắt

Chỉ một số người có nguy cơ mắc những vấn đề này. Bạn có thể muốn khám mắt để xem mình có 
nguy cơ mắc bệnh không và được điều trị phòng ngừa nếu có.

• Chảy máu bất thường:Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ vết bầm tím hoặc chảy máu tăng lên hoặc bất thường 
trong khi dùng SYMBYAX, đặc biệt nếu bạn dùng một trong những loại thuốc sau:

• warfarin làm loãng máu (Coumadin, Jantoven)
• thuốc chống viêm không steroid (NSAID)
• aspirin

• Mức muối (natri) thấp trong máu (hạ natri máu):Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị 
bệnh nặng và có một số hoặc tất cả các triệu chứng sau:
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• đau đầu
• cảm thấy không khỏe

• lú lẫn
• vấn đề tập trung
• vấn đề về bộ nhớ
• cảm thấy không vững

• Thay đổi hoạt động điện của tim (kéo dài QT và rối loạn nhịp thất bao gồm Torsade de 
Pointes).Tình trạng này có thể đe dọa tính mạng. Các triệu chứng có thể bao gồm:

• nhịp tim nhanh, chậm hoặc không đều

• hụt hơi
• chóng mặt hoặc ngất xỉu

• Giảm huyết áp khi bạn thay đổi tư thế, kèm theo các triệu chứng chóng mặt, tim đập nhanh 
hoặc chậm hoặc ngất xỉu

• Khó nuốt
• Co giật
• Các vấn đề về kiểm soát nhiệt độ cơ thể:Bạn có thể trở nên rất nóng, chẳng hạn như khi bạn tập thể 

dục nhiều hoặc ở trong một khu vực rất nóng. Điều quan trọng là bạn phải uống nước để tránh mất nước. 
Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị bệnh nặng và có một số hoặc tất cả các triệu chứng mất 
nước sau:
• đổ mồ hôi quá nhiều hoặc không hề

• khô miệng
• cảm thấy rất nóng

• cảm thấy khát
• không thể sản xuất nước tiểu

Các tác dụng phụ thường gặp của SYMBYAX bao gồm:khô miệng, mệt mỏi, ngủ lâu, tăng cảm 
giác thèm ăn, phù nề bàn tay và bàn chân, buồn ngủ, run (run) hoặc mờ mắt.

Nói với bác sĩ của bạn về bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không biến mất.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra với SYMBYAX. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn.

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800 
FDA-1088.

Tôi nên lưu trữ SYMBYAX như thế nào?

• Bảo quản SYMBYAX ở nhiệt độ phòng, từ 59 ° F đến 86 ° F (15 ° C đến 30 ° C).
• Để SYMBYAX tránh ánh sáng.
• Giữ SYMBYAX khô ráo và tránh ẩm ướt. Đậy chặt nắp chai.
Giữ SYMBYAX và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
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Thông tin chung về SYMBYAX

Thuốc đôi khi được kê cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong Hướng dẫn Thuốc. 
Không sử dụng SYMBYAX cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Không đưa SYMBYAX cho người khác, 
ngay cả khi họ có cùng tình trạng. Nó có thể gây hại cho họ.

Hướng dẫn Thuốc này tóm tắt thông tin quan trọng nhất về SYMBYAX. Nếu bạn muốn biết thêm thông 
tin, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Bạn có thể hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để biết thông tin về SYMBYAX 
được viết cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Để biết thêm thông tin về SYMBYAX, hãy gọi 1-800-Lilly-
Rx (1-800-545-5979).

Các thành phần trong SYMBYAX là gì?
Thành phần hoạt tính:olanzapine và fluoxetine hydrochloride

Thành phần không hoạt động:tinh bột biến tính, gelatin, dimethicone, titanium dioxide, sodium 
lauryl sulfate, mực đen ăn được, oxit sắt đỏ, oxit sắt vàng và / hoặc oxit sắt đen.

Hướng dẫn Thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt.

Hướng dẫn Thuốc đã sửa đổi tháng dd, yyyy

Tiếp thị bởi: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, USA

Bản quyền © 2009, yyyy, Eli Lilly and Company. Đã đăng ký Bản quyền.
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