
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(оланзапин и флуоксетин хидрохлорид)

Капсула
Прочетете ръководството за лекарства, което идва със SYMBYAX®преди да започнете да го приемате и всеки път, когато 
получите зареждане. Може да има нова информация. Това ръководство за лекарства не замества разговора с Вашия 
лекар относно Вашето медицинско състояние или лечение. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако има нещо, 
което не разбирате или искате да научите повече за SYMBYAX.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за SYMBYAX?

SYMBYAX може да причини сериозни нежелани реакции, включително:

1. Суицидни мисли или действия.

2. Повишен риск от смърт при възрастни хора, които са объркани, имат загуба на паметта и са загубили 
връзка с реалността (психоза, свързана с деменция).

3. Висока кръвна захар (хипергликемия).

4. Високи нива на мазнини в кръвта (повишен холестерол и триглицериди), особено при деца и 
юноши на възраст от 10 до 17 години.

5. Наддаване на тегло, особено при деца и юноши на възраст от 10 до 17 години.

Тези сериозни нежелани реакции са описани по-долу. ти 
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Антидепресанти, депресия и други сериозни психични заболявания и склонност към самоубийство

Говорете с вашия или на член на вашето семейство доставчик на здравни услуги за:

• всички рискове и ползи от лечението с антидепресанти.
• всички възможности за лечение на депресия или друго сериозно психично заболяване.

• Антидепресантите могат да увеличат суицидните мисли или действия при някои деца, 
тийнейджъри и млади възрастни през първите няколко месеца от лечението.

• Депресията и други сериозни психични заболявания са най-важните причини за суицидни мисли и 
действия. Някои хора може да имат особено висок риск от суицидни мисли или действия.Те 
включват хора, които имат (или имат фамилна анамнеза за) биполярно заболяване (наричано още 
маниакално-депресивно заболяване) или суицидни мисли или действия.

• Как мога да наблюдавам и да се опитвам да предотвратя суицидни мисли и действия в себе си или член на 
семейството?

• Обърнете специално внимание на всякакви промени, особено внезапни промени, в настроението, поведението, 
мислите или чувствата. Това е много важно при започване на лечение с антидепресант или при промяна на 
дозата.
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• Обадете се незабавно на доставчика на здравни услуги, за да съобщите за нови или внезапни промени в настроението, 

поведението, мислите или чувствата.

• Поддържайте всички последващи посещения при доставчика на здравни услуги по график. Обадете се на доставчика на здравни услуги 
между посещенията, ако е необходимо, особено ако имате притеснения относно симптомите.

Обадете се незабавно на доставчик на здравни услуги, ако вие или член на вашето семейство имате някой от 
следните симптоми, особено ако са нови, по-лоши или ви тревожат:

• мисли за самоубийство или смърт

• опити за самоубийство
• нова или по-лоша депресия

• нова или по-лоша тревожност

• чувство на много възбуда или неспокойство

• паническа атака

• проблеми със съня (безсъние)

• нова или по-лоша раздразнителност

• да се държите агресивно, ядосано или насилствено

• действат на опасни импулси
• изключително повишена активност и говорене (мания)

• или други необичайни промени в поведението или настроението.

Какво още трябва да знам за антидепресантите?
• Никога не спирайте антидепресантното лекарство, без първо да говорите с доставчик на здравни 

услуги. Спирането на антидепресант внезапно може да причини други симптоми.

• Антидепресантите са лекарства, използвани за лечение на депресия и други заболявания.Важно е да се обсъдят всички 
рискове от лечението на депресия, както и рисковете от нелекуването й. Пациентите и техните семейства или други лица, които 
се грижат за тях, трябва да обсъдят всички възможности за лечение с доставчика на здравни услуги, а не само употребата на 
антидепресанти.

• Антидепресантите имат и други странични ефекти.Говорете с доставчика на здравни услуги за страничните 
ефекти на лекарството, предписано на вас или на члена на вашето семейство.

• Антидепресантите могат да взаимодействат с други лекарства.Запознайте се с всички лекарства, които приемате вие   или 
член на вашето семейство. Съхранявайте списък с всички лекарства, който да покажете на доставчика на здравни услуги. Не 
започвайте нови лекарства, без първо да се консултирате с вашия доставчик на здравни услуги.

• Не всички антидепресанти, предписани за деца, са одобрени от FDA за употреба при деца.Говорете с 
доставчика на здравни услуги на вашето дете за повече информация.

2. Повишен риск от смърт при възрастни хора, които са объркани, имат загуба на паметта и са 
загубили връзка с реалността (психоза, свързана с деменция).SYMBYAX не е одобрен за лечение на 
психоза при възрастни хора с деменция.

3. Висока кръвна захар (хипергликемия):Високата кръвна захар може да се случи, ако вече имате диабет или ако 
никога не сте имали диабет. Високата кръвна захар може да доведе до:

• натрупване на киселина в кръвта ви поради кетони (кетоацидоза)

• кома
• смърт

Вашият лекар трябва да направи изследвания, за да провери кръвната Ви захар, преди да започнете да приемате SYMBYAX и 
по време на лечението. При хора, които нямат диабет, понякога високата кръвна захар изчезва, когато
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SYMBYAX е спрян. Хората с диабет и някои хора, които не са имали диабет преди да приемат SYMBYAX, 
трябва да приемат лекарства за висока кръвна захар дори след като спрат да приемат SYMBYAX.

Ако имате диабет, следвайте инструкциите на Вашия лекар колко често да проверявате кръвната си захар, докато 
приемате SYMBYAX.

Обадете се на Вашия лекарако имате някой от тези симптоми на висока кръвна захар (хипергликемия), докато 
приемате SYMBYAX:

• се чувствате много жадни

• нужда от уриниране повече от обикновено

• се чувстват много гладни

• се чувствате слаби или уморени

• не се чувствате добре в стомаха

• се чувствате объркани или дъхът ви мирише на плод.

4. Високи нива на мазнини в кръвта (повишен холестерол и триглицериди).Високи нива на мазнини могат да се появят 
при хора, лекувани със SYMBYAX, особено при деца и юноши (на възраст от 10 до 17 години). Може да нямате никакви 
симптоми, така че Вашият лекар трябва да направи кръвни изследвания, за да провери нивата на холестерола и 
триглицеридите Ви, преди да започнете да приемате SYMBYAX и по време на лечението.

5. Увеличаване на теглото (наддаване на тегло):Наддаването на тегло е често срещано при хора, които 
приемат SYMBYAX. Децата и юношите (от 10 до 17 години), които са получавали SYMBYAX, са по-склонни да 
наддават на тегло и да наддават повече от възрастните. Някои хора може да качат много, докато приемат 
SYMBYAX, така че Вие и Вашият лекар трябва редовно да проверявате теглото си. Говорете с Вашия лекар за 
начини за контролиране на наддаването на тегло, като здравословна, балансирана диета и упражнения

Какво е SYMBYAX?
SYMBYAX е лекарство с рецепта, използвано за:

• краткосрочно лечение на епизоди на депресия, които се случват с биполярно разстройство I при хора на възраст 10 или повече 
години.

• краткосрочно лечение на епизоди на депресия, които не се повлияват от 2 други лекарства, наричани още 
депресия, резистентна към лечение, при възрастни.

SYMBYAX съдържа две лекарства, оланзапин и флуоксетин хидрохлорид.

Не е известно дали SYMBYAX е безопасен и ефективен при деца под 10-годишна възраст.

Симптомите на биполярно разстройство I включват редуващи се периоди на депресия и високо или раздразнително 
настроение, повишена активност и безпокойство, надпреварващи мисли, бързо говорене, импулсивно поведение и намалена 
нужда от сън. С лечението някои от симптомите на биполярно разстройство I могат да се подобрят.

Симптомите на устойчива на лечение депресия включват понижено настроение, намален интерес, 
повишено чувство за вина, намалена енергия, намалена концентрация, промени в апетита и суицидни 
мисли или поведение. С лечението някои от симптомите на резистентна към лечението депресия могат да 
се подобрят.

Ако не мислите, че се подобрявате, обадете се на Вашия лекар.

Кой не трябва да приема SYMBYAX?

• Не приемайте SYMBYAX, ако приемате инхибитор на моноамин оксидаза (МАО). Посъветвайте се с вашия доставчик на 
здравни услуги или фармацевт, ако не сте сигурни дали приемате MAOI, включително антибиотика линезолид.
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• Не приемайте MAOIв рамките на 5 седмици след спиране на SYMBYAXосвен ако не е указано от Вашия 
лекар.

• Не започвайте SYMBYAX, ако сте спрели приема на МАО-инхибитори през последните 2 седмици, освен ако не е указано 
от Вашия лекар.

Хората, които приемат SYMBYAX близо до MAOI, могат да имат сериозни и животозастрашаващи 
странични ефекти, със симптоми, включително:

• висока температура

• продължаващи мускулни спазми, които не можете да контролирате

• твърди мускули

• промени в сърдечната честота и кръвното налягане, които се случват бързо

• объркване
• безсъзнание.

• Не приемайте SYMBYAX, ако приемате Mellaril®(тиоридазин). Не приемайте Меларил®в рамките на 5 седмици след спиране 
на SYMBYAX. Меларил може да причини сериозни проблеми със сърдечния ритъм и може да умрете внезапно.

• Не приемайте SYMBYAX, ако приемате антипсихотично лекарство пимозид (Orap®). Не приемайте пимозид 
(Orap®)в рамките на 5 седмици след спиране на SYMBYAX.

Какво трябва да кажа на лекаря си, преди да приема SYMBYAX?

SYMBYAX може да не е подходящ за вас. Преди да започнете SYMBYAX, уведомете Вашия лекар за всичките си медицински 
състояния, включително ако имате или сте имали някое от следните:

• сърдечни проблеми

• гърчове (конвулсии)
• диабет или високи нива на кръвна захар (хипергликемия)

• високи нива на холестерол или триглицериди в кръвта Ви

• проблеми с черния дроб

• ниско или високо кръвно налягане

• инсулти или „мини-инсулти“, наричани също преходни исхемични атаки (TIAs)

• проблеми с кървенето

• Болестта на Алцхаймер

• закритоъгълна глаукома
• увеличена простата при мъжете

• запушване на червата

• рак на гърдата
• сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали SYMBYAX ще навреди на вашето неродено 
бебе.

• кърмите или планирате да кърмите. Оланзапин и флуоксетин могат да преминат в кърмата Ви и да навредят 
на Вашето бебе. Не трябва да кърмите, докато приемате SYMBYAX. Говорете с Вашия лекар за най-добрия 
начин за хранене на Вашето бебе, ако приемате SYMBYAX.

Преди да стартирате SYMBYAX,кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате,включително

• Лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта

• Витамини и билкови добавки

Референтен номер: 3595972
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• Триптани, използвани за лечение на мигренозно главоболие

• Лекарства, използвани за лечение на настроение, тревожност, психотични или мисловни разстройства, включително трициклични, 
литий, буспирон, SSRI, SNRIs, MAOI или антипсихотици

• Трамадол и фентанил
• Добавки без рецепта като триптофан или жълт кантарион
• Електроконвулсивна терапия (ECT)

SYMBYAX и някои лекарства могат да взаимодействат помежду си и да не действат добре или да причинят възможни 
сериозни нежелани реакции. Вашият лекар може да Ви каже дали е безопасно да приемате SYMBYAX с другите Ви 
лекарства. Не започвайте и не спирайте каквото и да е лекарство, докато приемате SYMBYAX, без първо да говорите с 
Вашия лекар.

Ако приемате SYMBYAX, не трябва да приемате други лекарства, които съдържат:

• оланзапин (активната съставка в Zyprexa®и Zyprexa®Зидис®) или
• флуоксетин хидрохлорид (активната съставка в Prozac®, прозак®Weekly™ и Sarafem®).
Може да приемете твърде много лекарство (предозиране).

Как да приемам SYMBYAX?
• Приемайте SYMBYAX точно както е предписано. Може да се наложи Вашият лекар да промени (коригира) дозата 

SYMBYAX, докато стане подходяща за Вас.

• Ако пропуснете доза SYMBYAX, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Ако е почти време за 
следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и вземете следващата си доза в редовното време. Не 
приемайте две дози SYMBYAX едновременно.

• За да предотвратите сериозни нежелани реакции, не спирайте внезапно приема на SYMBYAX. Ако трябва да спрете 
приема на SYMBYAX, Вашият лекар може да Ви каже как безопасно да спрете приема.

• Ако сте приели твърде много SYMBYAX, незабавно се обадете на Вашия лекар или в центъра за контрол на отравянията или 
потърсете спешна помощ.

• SYMBYAX може да се приема със или без храна.

• SYMBYAX обикновено се приема веднъж всеки ден, вечер.
• Ако не мислите, че се подобрявате или имате някакви притеснения относно състоянието си, докато приемате SYMBYAX, 

обадете се на Вашия лекар.

Какво трябва да избягвам, докато приемам SYMBYAX?

• SYMBYAX може да причини сънливост и да повлияе на способността ви да взимате решения, да мислите ясно или да 
реагирате бързо. Не трябва да шофирате, да работите с тежки машини или да извършвате други опасни дейности, 
докато не разберете как SYMBYAX Ви влияе.

• Избягвайте да пиете алкохол, докато приемате SYMBYAX. Консумирането на алкохол, докато приемате SYMBYAX може да Ви 
направи по-сънливи, отколкото ако приемате SYMBYAX самостоятелно.

Какви са възможните странични ефекти на SYMBYAX?

Други възможни сериозни рискове:

• Повишен риск от смърт и повишена честота на инсулт или "мини-инсулти", наречени преходни 
исхемични атаки (TIAs) при възрастни хора с психоза, свързана с деменция(мозъчно разстройство, 
което намалява способността за запомняне, мислене и разсъждение). SYMBYAX не е одобрен за тези 
пациенти.
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• Тежки алергични реакции:Уведомете незабавно Вашия лекар, ако получите червени сърбящи пъпки (копривна треска) или обрив 

самостоятелно или с висока температура и болки в ставите, докато приемате SYMBYAX. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако се 
разболеете тежко и имате някои или всички от следните симптоми:

• подуване на лицето, очите или устата

• затруднено дишане

• Злокачествен невролептичен синдром (NMS):NMS е рядко, но много сериозно състояние, което може да се случи при 
хора, които приемат антипсихотични лекарства, включително SYMBYAX. NMS може да причини смърт и трябва да се 
лекува в болница. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако се разболеете тежко и имате някои или всички от следните 
симптоми:

• висока температура

• прекомерно изпотяване

• твърди мускули

• объркване
• промени в дишането, сърдечната дейност и кръвното налягане

• Тардивна дискинезия:Това състояние причинява движения на тялото, които продължават да се случват и които не 
можете да контролирате. Тези движения обикновено засягат лицето и езика. Тардивната дискинезия може да не изчезне, 
дори ако спрете приема на SYMBYAX. Може да започне и след като спрете приема на SYMBYAX.
Уведомете Вашия лекар, ако получите някакви движения на тялото, които не можете да контролирате.

• Серотонинов синдром:Това е състояние, което може да бъде животозастрашаващо. Незабавно се обадете на Вашия 
лекар, ако се разболеете тежко и имате някои или всички от следните симптоми:

• възбуда, халюцинации, кома или други промени в психичното състояние

• проблеми с координацията или мускулни потрепвания (свръхактивни рефлекси)

• ускорен пулс, високо или ниско кръвно налягане

• изпотяване или треска

• гадене, повръщане и диария
• мускулна ригидност

• виене на свят

• зачервяване

• тремор
• гърчове

• Визуални проблеми:

• болка в очите

• промени в зрението

• подуване или зачервяване в или около окото

Само някои хора са изложени на риск от тези проблеми. Може да искате да се подложите на очен преглед, за да видите 
дали сте изложени на риск и да получите превантивно лечение, ако сте.

• Ненормално кървене:Уведомете Вашия лекар, ако забележите повишени или необичайни синини или кървене, докато 
приемате SYMBYAX, особено ако приемате някое от следните лекарства:

• разредителя на кръвта варфарин (Coumadin, Jantoven)

• нестероидно противовъзпалително лекарство (НСПВС)

• аспирин

• Ниски нива на сол (натрий) в кръвта (хипонатриемия):Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако се 
разболеете тежко и имате някои или всички от следните симптоми:
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• главоболие

• се чувстват слаби

• объркване
• проблеми с концентрацията

• проблеми с паметта

• се чувствате нестабилни

• Промени в електрическата активност на сърцето (удължаване на QT интервала и камерна аритмия, включително 
Torsade de Pointes).Това състояние може да бъде животозастрашаващо. Симптомите могат да включват:

• бърз, бавен или неравномерен пулс

• недостиг на въздух
• виене на свят или припадък

• Понижаване на кръвното налягане при смяна на позициите, със симптоми на замаяност, ускорен или бавен 
сърдечен ритъм или припадък

• Затруднено преглъщане

• Припадъци

• Проблеми с контрола на телесната температура:Може да станете много горещи, например, когато тренирате 
много или останете в зона, която е много гореща. Важно е да пиете вода, за да избегнете дехидратация. Незабавно 
се обадете на Вашия лекар, ако се разболеете тежко и имате някои или всички от тези симптоми на дехидратация:

• прекомерно изпотяване или изобщо не изпотяване

• суха уста
• усещане за много горещо

• чувство на жажда

• не може да произвежда урина

Честите възможни нежелани реакции на SYMBYAX включват:сухота в устата, умора, сън за дълъг период от 
време, повишен апетит, подуване на ръцете и краката, сънливост, треперене (треперене) или замъглено 
зрение.

Уведомете Вашия лекар за всяка нежелана реакция, която Ви притеснява или която не изчезва.

Това не са всички възможни странични ефекти при SYMBYAX. За повече информация попитайте Вашия лекар или 
фармацевт.

Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800 
FDA-1088.

Как трябва да съхранявам SYMBYAX?

• Съхранявайте SYMBYAX при стайна температура, между 59°F до 86°F (15°C до 30°C).

• Дръжте SYMBYAX далеч от светлина.

• Пазете SYMBYAX сух и далеч от влага. Дръжте бутилката плътно затворена.

Съхранявайте SYMBYAX и всички лекарства на място, недостъпно за деца.
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Обща информация за SYMBYAX

Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в Ръководството за лекарства. Не 
използвайте SYMBYAX за състояния, за които не е предписан. Не давайте SYMBYAX на други хора, дори ако 
те имат същото състояние. Може да им навреди.

Това ръководство за лекарства обобщава най-важната информация за SYMBYAX. Ако искате повече информация, 
говорете с Вашия лекар. Можете да попитате Вашия лекар или фармацевт за информация относно SYMBYAX, 
която е написана за здравни специалисти. За повече информация относно SYMBYAX се обадете на 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979).

Какви са съставките в SYMBYAX?
Активни съставки:оланзапин и флуоксетин хидрохлорид

Неактивни съставки:предварително желатинизирано нишесте, желатин, диметикон, титанов диоксид, натриев лаурил сулфат, годно за 
консумация черно мастило, червен железен оксид, жълт железен оксид и/или черен железен оксид.

Това ръководство за лекарства е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата.

Ръководството за лекарства е ревизирано месец дд, гггг

Продава се от: Lilly USA, LLC 
Индианаполис, IN 46285, САЩ

Copyright © 2009, yyyy, Eli Lilly and Company. Всички права запазени.
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