
SYMBYAX®

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

Kapsula
Basahin ang Gabay sa Gamot na kasama ng SYMBYAX®bago mo simulan ang pag-inom nito at sa tuwing makakakuha ka ng 
refill. Maaaring may bagong impormasyon. Ang Gabay sa Gamot na ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor 
tungkol sa iyong kondisyong medikal o paggamot. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroong isang bagay 
na hindi mo naiintindihan o gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa SYMBYAX.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa SYMBYAX?

Ang SYMBYAX ay maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:

1. Mga kaisipan o kilos ng pagpapakamatay.

2. Tumaas na panganib ng kamatayan sa mga matatandang nalilito, nawalan ng memorya at nawalan ng ugnayan 
sa katotohanan (psychosis na may kaugnayan sa dementia).

3. Mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia).

4. Mataas na antas ng taba sa iyong dugo (nadagdagang kolesterol at triglycerides), lalo na sa mga bata at 
kabataan na may edad 10 hanggang 17.

5. Pagtaas ng timbang, lalo na sa mga bata at kabataan edad 10 hanggang 17.

Ang mga malubhang epekto na ito ay inilarawan sa ibaba. ika. 
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Mga gamot na antidepressant, depresyon at iba pang malubhang sakit sa isip, at pagpapakamatay

Makipag-usap sa iyong, o miyembro ng iyong pamilya, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa:

• lahat ng panganib at benepisyo ng paggamot sa mga gamot na antidepressant.

• lahat ng pagpipilian sa paggamot para sa depresyon o iba pang malubhang sakit sa isip.

• Ang mga gamot na antidepressant ay maaaring magpapataas ng mga pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay sa 
ilang mga bata, teenager, at young adult sa loob ng unang ilang buwan ng paggamot.

• Ang depresyon at iba pang malubhang sakit sa pag-iisip ay ang pinakamahalagang sanhi ng mga pag-iisip at pagkilos ng 
pagpapakamatay. Ang ilang mga tao ay maaaring may partikular na mataas na panganib na magkaroon ng mga pag-iisip o 
pagkilos ng pagpapakamatay.Kabilang dito ang mga taong may (o may kasaysayan ng pamilya ng) sakit na bipolar (tinatawag ding 
manic-depressive na sakit) o   mga pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay.

• Paano ko babantayan at susubukan kong pigilan ang mga pag-iisip at pagkilos ng pagpapakamatay sa aking sarili o sa isang miyembro ng 
pamilya?

• Bigyang-pansin ang anumang pagbabago, lalo na ang mga biglaang pagbabago, sa mood, pag-uugali, pag-iisip, o 
damdamin. Napakahalaga nito kapag nagsimula ang isang antidepressant na gamot o kapag binago ang dosis.
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• Tumawag kaagad sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang mag-ulat ng mga bago o biglaang pagbabago sa mood, pag-uugali, 

pag-iisip, o damdamin.

• Panatilihin ang lahat ng follow-up na pagbisita sa healthcare provider ayon sa nakaiskedyul. Tawagan ang healthcare provider sa pagitan ng mga 
pagbisita kung kinakailangan, lalo na kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa mga sintomas.

Tumawag kaagad sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw o ang iyong miyembro ng pamilya ay may alinman sa mga 
sumusunod na sintomas, lalo na kung sila ay bago, mas malala, o nag-aalala sa iyo:

• pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o pagkamatay

• pagtatangkang magpakamatay

• bago o mas malala na depresyon

• bago o mas masahol na pagkabalisa

• pakiramdam ng labis na pagkabalisa o hindi mapakali

• panic attacks
• problema sa pagtulog (insomnia)

• bago o mas masahol na pagkamayamutin

• kumikilos na agresibo, nagagalit, o marahas
• kumikilos sa mga mapanganib na salpok

• isang matinding pagtaas sa aktibidad at pakikipag-usap (mania)

• o iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood.

Ano pa ang kailangan kong malaman tungkol sa mga gamot na antidepressant?

• Huwag kailanman ihinto ang isang antidepressant na gamot nang hindi muna nakikipag-usap sa isang healthcare provider. Ang 
biglaang paghinto ng isang antidepressant na gamot ay maaaring magdulot ng iba pang mga sintomas.

• Ang mga antidepressant ay mga gamot na ginagamit upang gamutin ang depresyon at iba pang mga sakit.Mahalagang talakayin ang lahat ng mga 
panganib ng paggamot sa depresyon at gayundin ang mga panganib ng hindi paggamot dito. Dapat talakayin ng mga pasyente at kanilang mga pamilya o 
iba pang tagapag-alaga ang lahat ng mga pagpipilian sa paggamot sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, hindi lamang ang paggamit ng mga 
antidepressant.

• Ang mga gamot na antidepressant ay may iba pang mga side effect.Makipag-usap sa healthcare provider tungkol sa mga 
side effect ng gamot na inireseta para sa iyo o sa miyembro ng iyong pamilya.

• Ang mga gamot na antidepressant ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga gamot.Alamin ang lahat ng mga gamot na iniinom mo o ng iyong 
miyembro ng pamilya. Panatilihin ang isang listahan ng lahat ng mga gamot upang ipakita sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag 
magsimula ng mga bagong gamot nang hindi muna nagpapatingin sa iyong healthcare provider.

• Hindi lahat ng antidepressant na gamot na inireseta para sa mga bata ay inaprubahan ng FDA para gamitin sa mga bata.
Makipag-usap sa healthcare provider ng iyong anak para sa karagdagang impormasyon.

2. Tumaas na panganib ng kamatayan sa mga matatandang nalilito, nawalan ng memorya at nawalan ng ugnayan sa 
katotohanan (psychosis na may kaugnayan sa dementia).Ang SYMBYAX ay hindi inaprubahan para sa paggamot sa psychosis 
sa mga matatandang may demensya.

3. Mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia):Maaaring mangyari ang mataas na asukal sa dugo kung mayroon ka nang diabetes o kung hindi ka pa 
nagkaroon ng diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa:

• pagtatayo ng acid sa iyong dugo dahil sa ketones (ketoacidosis)

• pagkawala ng malay

• kamatayan

Ang iyong doktor ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri upang suriin ang iyong asukal sa dugo bago ka magsimulang kumuha ng 
SYMBYAX at sa panahon ng paggamot. Sa mga taong walang diabetes, minsan ang mataas na asukal sa dugo ay nawawala kapag
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Huminto ang SYMBYAX. Ang mga taong may diabetes at ilang taong walang diabetes bago uminom ng SYMBYAX ay kailangang 
uminom ng gamot para sa mataas na asukal sa dugo kahit na pagkatapos nilang ihinto ang pag-inom ng SYMBYAX.

Kung mayroon kang diabetes, sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa kung gaano kadalas suriin ang iyong asukal sa dugo habang 
umiinom ng SYMBYAX.

Tawagan ang iyong doktorkung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito ng mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia) habang 
umiinom ng SYMBYAX:

• nakakaramdam ng matinding pagkauhaw

• kailangang umihi nang higit kaysa karaniwan

• nakakaramdam ng matinding gutom

• pakiramdam nanghihina o pagod

• sumasakit ang iyong tiyan
• pakiramdam nalilito, o ang iyong hininga ay amoy prutas.

4. Mataas na antas ng taba sa iyong dugo (nadagdagang kolesterol at triglyceride).Maaaring mangyari ang mataas na antas ng taba sa 
mga taong ginagamot ng SYMBYAX, lalo na sa mga bata at kabataan (10 hanggang 17 taong gulang). Maaaring wala kang anumang mga 
sintomas, kaya dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo ang iyong doktor upang suriin ang iyong mga antas ng kolesterol at triglyceride 
bago ka magsimulang kumuha ng SYMBYAX at sa panahon ng paggamot.

5. Pagtaas ng timbang (pagdagdag ng timbang):Karaniwan ang pagtaas ng timbang sa mga taong umiinom ng SYMBYAX. Ang mga 
bata at kabataan (10 hanggang 17 taong gulang) na nakatanggap ng SYMBYAX, ay mas malamang na tumaba at tumaba nang higit 
kaysa sa mga nasa hustong gulang. Ang ilang mga tao ay maaaring tumaba nang husto habang umiinom ng SYMBYAX, kaya dapat 
mong regular na suriin ng iyong doktor ang iyong timbang. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan upang makontrol ang 
pagtaas ng timbang, tulad ng pagkain ng malusog, balanseng diyeta, at pag-eehersisyo

Ano ang SYMBYAX?

Ang SYMBYAX ay isang de-resetang gamot na ginagamit para sa:

• panandaliang paggamot sa mga yugto ng depresyon na nangyayari sa Bipolar I Disorder sa mga taong edad 10 o mas 
matanda.

• panandaliang paggamot sa mga yugto ng depresyon na hindi tumutugon sa 2 iba pang mga gamot, na tinatawag ding lumalaban sa 
paggamot na depresyon, sa mga nasa hustong gulang.

Ang SYMBYAX ay naglalaman ng dalawang gamot, olanzapine at fluoxetine hydrochloride.

Hindi alam kung ligtas at epektibo ang SYMBYAX sa mga batang wala pang 10 taong gulang.

Ang mga sintomas ng Bipolar I Disorder ay kinabibilangan ng mga salit-salit na panahon ng depresyon at mataas o iritable na mood, 
pagtaas ng aktibidad at pagkabalisa, karera ng pag-iisip, mabilis na pakikipag-usap, pabigla-bigla na pag-uugali, at pagbaba ng 
pangangailangan para sa pagtulog. Sa paggamot, maaaring bumuti ang ilan sa iyong mga sintomas ng Bipolar I Disorder.

Ang mga sintomas ng depresyon na lumalaban sa paggamot ay kinabibilangan ng pagbaba ng mood, pagbaba ng 
interes, pagtaas ng pagka-guilty, pagbaba ng enerhiya, pagbaba ng konsentrasyon, pagbabago sa gana, at pag-iisip o 
pag-uugali ng pagpapakamatay. Sa paggamot, maaaring bumuti ang ilan sa iyong mga sintomas ng depression na 
lumalaban sa paggamot.

Kung sa tingin mo ay hindi ka gumagaling, tawagan ang iyong doktor.

Sino ang hindi dapat kumuha ng SYMBYAX?

• Huwag uminom ng SYMBYAX kung umiinom ka ng Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI). Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan o parmasyutiko kung hindi ka sigurado kung umiinom ka ng MAOI, kasama ang antibiotic na linezolid.
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• Huwag kumuha ng MAOIsa loob ng 5 linggo ng paghinto ng SYMBYAXmaliban kung itinuro na gawin ito ng iyong 
manggagamot.

• Huwag simulan ang SYMBYAX kung huminto ka sa paggamit ng MAOI sa nakalipas na 2 linggo maliban kung itinuro ng iyong 
doktor na gawin ito.

Ang mga taong kumukuha ng SYMBYAX malapit sa isang MAOI ay maaaring magkaroon ng malubha at nakamamatay na 
epekto, na may mga sintomas kabilang ang:

• mataas na lagnat

• patuloy na pananakit ng kalamnan na hindi mo makontrol

• matigas na kalamnan

• mga pagbabago sa tibok ng puso at presyon ng dugo na mabilis na nangyayari

• pagkalito
• kawalan ng malay.

• Huwag kumuha ng SYMBYAX kung umiinom ka ng Mellaril®(thioridazine). Huwag kunin si Mellaril®sa loob ng 5 linggo ng paghinto ng 
SYMBYAX. Ang Mellaril ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa ritmo ng puso at maaari kang mamatay nang biglaan.

• Huwag uminom ng SYMBYAX kung umiinom ka ng antipsychotic na gamot na pimozide (Orap®). Huwag uminom ng 
pimozide (Orap®)sa loob ng 5 linggo ng paghinto ng SYMBYAX.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking doktor bago kumuha ng SYMBYAX?

Maaaring hindi tama ang SYMBYAX para sa iyo. Bago simulan ang SYMBYAX, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, 
kabilang ang kung mayroon ka o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod:

• mga problema sa puso

• mga seizure (kombulsyon)

• diabetes o mataas na antas ng asukal sa dugo (hyperglycemia)

• mataas na antas ng kolesterol o triglyceride sa iyong dugo

• mga problema sa atay

• mababa o mataas na presyon ng dugo

• mga stroke o "mini-stroke" na tinatawag ding transient ischemic attacks (TIAs)

• mga problema sa pagdurugo

• Sakit na Alzheimer
• angle-closure glaucoma
• pinalaki ang prostate sa mga lalaki

• bara ng bituka
• kanser sa suso
• ay buntis o planong magbuntis. Hindi alam kung mapipinsala ng SYMBYAX ang iyong hindi pa isinisilang na sanggol.

• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Ang Olanzapine at fluoxetine ay maaaring makapasok sa iyong gatas ng suso at maaaring 
makapinsala sa iyong sanggol. Hindi ka dapat magpasuso habang umiinom ng SYMBYAX. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 
pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng SYMBYAX.

Bago simulan ang SYMBYAX,sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom,kasama ang

• Mga reseta at hindi iniresetang gamot
• Mga bitamina, at pandagdag sa halamang gamot
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• Ang mga triptan ay ginagamit upang gamutin ang sobrang sakit ng ulo

• Mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mood, pagkabalisa, psychotic o mga karamdaman sa pag-iisip, kabilang ang tricyclics, 
lithium, buspirone, SSRI, SNRI, MAOI, o antipsychotics

• Tramadol at fentanyl
• Mga over-the-counter na suplemento tulad ng tryptophan o St. John's Wort

• Electroconvulsive therapy (ECT)
Ang SYMBYAX at ilang mga gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at maaaring hindi gumana nang maayos, o magdulot ng 
posibleng malubhang epekto. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor kung ligtas na uminom ng SYMBYAX kasama ng iyong iba pang mga 
gamot. Huwag simulan o ihinto ang anumang gamot habang umiinom ng SYMBYAX nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor.

Kung umiinom ka ng SYMBYAX, hindi ka dapat uminom ng anumang iba pang mga gamot na naglalaman ng:

• olanzapine (ang aktibong sangkap sa Zyprexa®at Zyprexa®Zydis®) o
• fluoxetine hydrochloride (ang aktibong sangkap sa Prozac®, Prozac®Weekly™, at Sarafem®).

Maaari kang uminom ng masyadong maraming gamot (overdose).

Paano ako kukuha ng SYMBYAX?

• Kunin ang SYMBYAX nang eksakto tulad ng inireseta. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin (ayusin) ang dosis ng 
SYMBYAX hanggang ito ay tama para sa iyo.

• Kung napalampas mo ang isang dosis ng SYMBYAX, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. Kung malapit na ang oras 
para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at kunin ang iyong susunod na dosis sa regular na oras. Huwag uminom 
ng dalawang dosis ng SYMBYAX sa parehong oras.

• Para maiwasan ang mga seryosong side effect, huwag biglaang ihinto ang pag-inom ng SYMBYAX. Kung kailangan mong ihinto ang pag-inom ng 
SYMBYAX, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor kung paano ligtas na ihinto ang pag-inom nito.

• Kung masyado kang umiinom ng SYMBYAX, tawagan kaagad ang iyong doktor o poison control center, o kumuha ng 
emergency na paggamot.

• Maaaring inumin ang SYMBYAX nang may pagkain o walang pagkain.

• Karaniwang kinukuha ang SYMBYAX isang beses bawat araw, sa gabi.

• Kung sa tingin mo ay hindi ka gumagaling o may anumang alalahanin tungkol sa iyong kondisyon habang umiinom ng SYMBYAX, 
tawagan ang iyong doktor.

Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng SYMBYAX?

• Ang SYMBYAX ay maaaring magdulot ng pagkaantok at maaaring makaapekto sa iyong kakayahang gumawa ng mga desisyon, mag-isip nang malinaw, o 
mag-react nang mabilis. Hindi ka dapat magmaneho, magpatakbo ng mabibigat na makinarya, o gumawa ng iba pang mapanganib na aktibidad 
hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng SYMBYAX.

• Iwasan ang pag-inom ng alak habang umiinom ng SYMBYAX. Ang pag-inom ng alak habang umiinom ka ng SYMBYAX ay 
maaaring magpatulog sa iyo kaysa sa SYMBYAX kang mag-isa.

Ano ang mga posibleng side effect ng SYMBYAX?

Iba pang posibleng seryosong panganib:

• Tumaas na panganib ng kamatayan at tumaas na insidente ng stroke o "mini-stroke" na tinatawag na transient 
ischemic attacks (TIAs) sa mga matatandang may psychosis na nauugnay sa dementia(isang sakit sa utak na 
nakakabawas sa kakayahang matandaan, mag-isip, at mangatwiran). Hindi inaprubahan ang SYMBYAX para sa mga 
pasyenteng ito.
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• Malubhang reaksiyong alerhiya:Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga pulang makating welts (pantal) o, isang pantal 

lamang o may lagnat at pananakit ng kasukasuan, habang umiinom ng SYMBYAX. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay nagkasakit 
nang malubha at mayroon kang ilan o lahat ng mga sintomas na ito:

• pamamaga ng iyong mukha, mata, o bibig

• problema sa paghinga

• Neuroleptic malignant syndrome (NMS):Ang NMS ay isang bihira ngunit napakaseryosong kondisyon na maaaring mangyari sa mga 
taong umiinom ng mga antipsychotic na gamot, kabilang ang SYMBYAX. Ang NMS ay maaaring magdulot ng kamatayan at dapat 
gamutin sa isang ospital. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay nagkasakit nang malubha at mayroon kang ilan o lahat ng 
mga sintomas na ito:

• mataas na lagnat

• Sobra-sobrang pagpapawis

• matigas na kalamnan

• pagkalito
• mga pagbabago sa iyong paghinga, tibok ng puso, at presyon ng dugo

• Tardive Dyskinesia:Ang kundisyong ito ay nagdudulot ng mga paggalaw ng katawan na patuloy na nangyayari at hindi mo makontrol. 
Ang mga paggalaw na ito ay kadalasang nakakaapekto sa mukha at dila. Maaaring hindi mawala ang tardive dyskinesia, kahit na huminto 
ka sa paggamit ng SYMBYAX. Maaari rin itong magsimula pagkatapos mong ihinto ang paggamit ng SYMBYAX.
Sabihin sa iyong doktor kung nakakakuha ka ng anumang paggalaw ng katawan na hindi mo makontrol.

• Serotonin Syndrome:Ito ay isang kondisyon na maaaring maging banta sa buhay. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw 
ay nagkasakit nang malubha at mayroon kang ilan o lahat ng mga sintomas na ito:

• pagkabalisa, guni-guni, pagkawala ng malay o iba pang mga pagbabago sa kalagayan ng pag-iisip

• mga problema sa koordinasyon o pagkibot ng kalamnan (mga sobrang aktibong reflexes)

• karera ng tibok ng puso, mataas o mababang presyon ng dugo

• pagpapawis o lagnat

• pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae

• tigas ng kalamnan

• pagkahilo
• pag-flush
• panginginig

• mga seizure

• Mga problema sa paningin:

• sakit sa mata

• mga pagbabago sa paningin

• pamamaga o pamumula sa loob o paligid ng mata

Ilan lamang sa mga tao ang nasa panganib para sa mga problemang ito. Maaaring gusto mong sumailalim sa pagsusuri sa mata upang makita kung ikaw 
ay nasa panganib at tumanggap ng pang-iwas na paggamot kung ikaw ay nasa panganib.

• Abnormal na pagdurugo:Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo ang anumang pagtaas o hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo 
habang umiinom ng SYMBYAX, lalo na kung umiinom ka ng isa sa mga gamot na ito:

• ang warfarin na pampanipis ng dugo (Coumadin, Jantoven)

• isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)

• aspirin
• Mababang antas ng asin (sodium) sa dugo (hyponatremia):Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay 

nagkasakit nang malubha at mayroon kang ilan o lahat ng mga sintomas na ito:
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• sakit ng ulo
• nanghihina
• pagkalito
• mga problema sa pag-concentrate

• mga problema sa memorya

• pakiramdam na hindi matatag

• Mga pagbabago sa electrical activity ng iyong puso (QT prolongation at ventricular arrhythmia kabilang ang 
Torsade de Pointes).Ang kundisyong ito ay maaaring maging banta sa buhay. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang:

• mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso

• kinakapos na paghinga

• pagkahilo o nanghihina

• Bumaba ang presyon ng dugo kapag nagpalit ka ng posisyon, na may mga sintomas ng pagkahilo, mabilis o mabagal na 
tibok ng puso, o nanghihina

• Kahirapan sa paglunok

• Mga seizure

• Mga problema sa pagkontrol ng temperatura ng katawan:Maaari kang maging sobrang init, halimbawa kapag madalas kang 
nag-eehersisyo o nananatili sa isang lugar na napakainit. Mahalaga para sa iyo na uminom ng tubig upang maiwasan ang 
dehydration. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay nagkasakit nang malubha at may ilan o lahat ng mga sintomas na ito 
ng dehydration:

• labis na pagpapawis o hindi talaga

• tuyong bibig

• sobrang init ng pakiramdam

• pakiramdam na nauuhaw

• hindi makagawa ng ihi
Ang mga karaniwang posibleng epekto ng SYMBYAX ay kinabibilangan ng:tuyong bibig, pagkapagod, pagtulog ng 
mahabang panahon, pagtaas ng gana, pamamaga ng iyong mga kamay at paa, pag-aantok, panginginig (shakes), o 
malabong paningin.

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala.

Ang mga ito ay hindi lahat ng posibleng epekto sa SYMBYAX. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong doktor o 
parmasyutiko.

Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800 
FDA-1088.

Paano ko dapat iimbak ang SYMBYAX?

• Itabi ang SYMBYAX sa temperatura ng silid, sa pagitan ng 59°F hanggang 86°F (15°C hanggang 30°C).

• Ilayo ang SYMBYAX sa liwanag.
• Panatilihing tuyo ang SYMBYAX at malayo sa kahalumigmigan. Panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote.

Panatilihin ang SYMBYAX at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata.
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Pangkalahatang impormasyon tungkol sa SYMBYAX

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang Gabay sa Paggamot. Huwag gumamit 
ng SYMBYAX para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng SYMBYAX sa ibang tao, kahit na mayroon 
silang parehong kondisyon. Maaari itong makapinsala sa kanila.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay nagbubuod ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa SYMBYAX. Kung gusto mo ng karagdagang 
impormasyon, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari kang magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa impormasyon tungkol sa 
SYMBYAX na isinulat para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SYMBYAX 
tumawag sa 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979).

Ano ang mga sangkap sa SYMBYAX?
Mga aktibong sangkap:olanzapine at fluoxetine hydrochloride

Mga hindi aktibong sangkap:pregelatinized starch, gelatin, dimethicone, titanium dioxide, sodium 
lauryl sulfate, edible black ink, red iron oxide, yellow iron oxide, at/o black iron oxide.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration.

Gabay sa gamot na binagong buwan dd, yyyy

Na-market ni: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, USA

Copyright © 2009, yyyy, Eli Lilly and Company. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
SYM-C2.0-0000-MG
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