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Olanzapine
binibigkas bilang (oh lan' za peen)

MAHALAGANG BABALA:

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang may dementia (isang sakit sa utak na nakakaapekto sa kakayahang matandaan, mag-isip nang 

malinaw, makipag-usap, at magsagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad at maaaring magdulot ng mga pagbabago sa mood at personalidad) 

na umiinom ng antipsychotics (mga gamot para sa sakit sa isip) tulad ng olanzapine magkaroon ng mas mataas na pagkakataon ng kamatayan sa 

panahon ng paggamot. Ang mga matatanda na may demensya ay maaari ding magkaroon ng mas malaking pagkakataon na magkaroon ng stroke o 

mini-stroke sa panahon ng paggamot.

Ang Olanzapine ay hindi inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) para sa paggamot ng mga karamdaman sa pag-

uugali sa mga matatandang may dementia. Makipag-usap sa doktor na nagreseta ng gamot na ito kung ikaw, isang miyembro ng 

pamilya, o isang taong pinangangalagaan mo ay may dementia at umiinom ng olanzapine. Para sa karagdagang impormasyon 

bisitahin ang website ng FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Olanzapine upang gamutin ang mga sintomas ng schizophrenia (isang sakit sa pag-iisip na nagdudulot ng pagkabalisa o hindi 

pangkaraniwang pag-iisip, pagkawala ng interes sa buhay, at malakas o hindi naaangkop na mga emosyon) sa mga nasa hustong gulang at mga 

teenager na 13 taong gulang at mas matanda. Ginagamit din ito upang gamutin ang bipolar disorder (manic depressive disorder; isang sakit na 

nagdudulot ng mga episode ng depression, episodes ng mania, at iba pang abnormal na mood) sa mga nasa hustong gulang at teenager na 13 

taong gulang at mas matanda. Ang Olanzapine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na atypical antipsychotics. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagbabago ng aktibidad ng ilang mga natural na sangkap sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Olanzapine ay nagmumula bilang isang tablet at isang oral disintegrating tablet (tablet na mabilis na natutunaw sa bibig) upang inumin sa 

pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang araw na may pagkain o walang pagkain. Uminom ng olanzapine sa halos 

parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na 

ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng olanzapine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami 

o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Huwag subukang itulak ang oral disintegrating tablet sa pamamagitan ng foil. Sa halip, gumamit ng mga tuyong kamay upang alisan ng 

balat ang packaging ng foil. Ilabas kaagad ang tableta at ilagay ito sa iyong bibig. Ang tablet ay mabilis na matutunaw
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at maaaring lunukin nang may likido o walang.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng olanzapine at unti-unting taasan ang iyong dosis.

Maaaring makatulong ang Olanzapine na kontrolin ang iyong mga sintomas, ngunit hindi nito mapapagaling ang iyong kondisyon. Maaaring tumagal ng ilang linggo 

o mas matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng olanzapine. Ipagpatuloy ang pag-inom ng olanzapine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. 

Huwag tumigil sa pag-inom ng olanzapine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Malamang na gusto ng iyong doktor na bawasan ang iyong dosis nang paunti-

unti.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng olanzapine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa olanzapine o anumang iba pang mga gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: antidepressant; antihistamines; carbamazepine (Tegretol); dopamine agonists tulad ng 
bromocriptine (Parlodel), cabergoline (Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), pergolide (Permax), at ropinirole 
(Requip); fluoroquinolone antibiotics kabilang ang ciprofloxacin (Cipro), gatifloxacin (Tequin) (hindi magagamit sa 
Estados Unidos), levofloxacin (Levaquin), norfloxacin (Noroxin), ofloxacin (Floxin), iba pa; fluvoxamine (Luvox); 
ipratropium (Atrovent); mga gamot para sa pagkabalisa, mataas na presyon ng dugo, irritable bowel disease, sakit sa 
pag-iisip, motion sickness, Parkinson's disease, seizure, ulcers, o mga problema sa ihi; omeprazole (Prilosec); rifampicin 
(Rifadin); pampakalma; mga tabletas sa pagtulog; ticlopidine (Ticlid); at mga tranquilizer. Maaaring kailanganin ng 
iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka o nakagamit na ng mga gamot sa kalye o nagamit nang sobra ang mga iniresetang 

gamot at kung mayroon ka o nagkaroon na ng stroke, mini-stroke, sakit sa puso o atake sa puso, hindi regular na tibok ng puso, 

pagpalya ng puso, mga problema sa pag-ihi, mga seizure, kanser sa suso, anumang kondisyon na nagpapahirap sa iyong paglunok, 

problema sa pagpapanatili ng iyong balanse, mataas o mababang presyon ng dugo, mataas na antas ng taba (kolesterol at 

triglycerides) sa iyong dugo, mababang bilang ng mga puting selula ng dugo, atay o sakit sa prostate, paralytic ileus (kondisyon kung 

saan hindi makagalaw ang pagkain sa bituka); glaucoma (isang kondisyon ng mata), o mataas na asukal sa dugo, o kung ikaw o 

sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng diabetes. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang paninigas ng dumi, 

matinding pagsusuka o pagtatae o mga palatandaan ng pag-aalis ng tubig ngayon, o kung nagkakaroon ka ng mga sintomas na ito 

anumang oras sa panahon ng iyong paggamot. Sabihin din sa iyong doktor kung kinailangan mong ihinto ang pag-inom ng gamot 

para sa sakit sa pag-iisip dahil sa malalang epekto.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, lalo na kung ikaw ay nasa huling ilang buwan ng iyong pagbubuntis, o kung plano mong 

magbuntis o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng olanzapine, tawagan ang iyong doktor. Ang Olanzapine ay 

maaaring magdulot ng mga problema sa mga bagong silang kasunod ng panganganak kung ito ay iniinom sa mga huling buwan ng 

pagbubuntis.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
olanzapine.

dapat mong malaman na ang olanzapine ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa 

malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

dapat mong malaman na ang alkohol ay maaaring makadagdag sa antok na dulot ng gamot na ito. Huwag uminom ng alak 
habang umiinom ng olanzapine.
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sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng mga produktong tabako. Maaaring bawasan ng paninigarilyo ang bisa ng 
gamot na ito.

dapat mong malaman na maaari kang makaranas ng hyperglycemia (pagtaas ng iyong asukal sa dugo) habang iniinom mo 
ang gamot na ito, kahit na wala ka pang diabetes. Kung mayroon kang schizophrenia, mas malamang na magkaroon ka ng 
diabetes kaysa sa mga taong walang schizophrenia, at ang pag-inom ng olanzapine o mga katulad na gamot ay maaaring 
tumaas ang panganib na ito. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas 
habang umiinom ka ng olanzapine: matinding pagkauhaw, madalas na pag-ihi, matinding gutom, malabong paningin, o 
panghihina. Napakahalaga na tawagan ang iyong doktor sa sandaling magkaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dahil 
ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng malubhang kondisyon na tinatawag na ketoacidosis. Ang 
ketoacidosis ay maaaring maging banta sa buhay kung hindi ito ginagamot sa maagang yugto. Ang mga sintomas ng 
ketoacidosis ay kinabibilangan ng: tuyong bibig, pagduduwal at pagsusuka, igsi sa paghinga,

dapat mong malaman na ang olanzapine ay maaaring magdulot ng mabilis o mabagal na tibok ng puso, pagkahilo, pagkahilo, at 

pagkahilo kapag mabilis kang bumangon mula sa pagkakahiga. Ito ay mas karaniwan kapag nagsimula kang uminom ng olanzapine. 

Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon sa kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig nang ilang minuto 

bago tumayo.

dapat mong malaman na ang olanzapine ay maaaring maging mas mahirap para sa iyong katawan na lumamig kapag ito ay 
napakainit. Sabihin sa iyong doktor kung plano mong mag-ehersisyo o malantad sa matinding init.

kung mayroon kang phenylketonuria (PKU, isang minanang kondisyon kung saan dapat sundin ang isang espesyal na diyeta upang 

maiwasan ang pinsala sa iyong utak na maaaring magdulot ng malubhang kapansanan sa intelektwal), dapat mong malaman na ang mga 

oral disintegrating na tablet ay naglalaman ng aspartame na bumubuo ng phenylalanine.

dapat mong malaman na kapag ang olanzapine ay ginagamit sa paggamot sa mga tinedyer, dapat itong gamitin bilang bahagi ng 

kabuuang programa ng paggamot na maaaring may kasamang pagpapayo at suportang pang-edukasyon. Siguraduhin na sinusunod ng 

iyong anak ang lahat ng mga tagubilin ng doktor at/o therapist.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Siguraduhing uminom ng maraming tubig araw-araw habang iniinom mo ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Olanzapine ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo, pakiramdam na hindi matatag, o nahihirapang panatilihin ang iyong balanse

pagkabalisa

hindi pangkaraniwang pag-uugali

depresyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog
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kahinaan

hirap maglakad

pagtitibi

Dagdag timbang

tuyong bibig

sakit sa mga braso, binti, likod, o mga kasukasuan

paglaki o paglabas ng dibdib

huli o hindi na regla

nabawasan ang kakayahang makipagtalik

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 
na sintomas o mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA o sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-
Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor:

mga seizure

mga pagbabago sa paningin

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

hindi pangkaraniwang mga galaw ng iyong mukha o katawan na hindi mo makontrol

bumabagsak

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon

napakatigas ng mga kalamnan

labis na pagpapawis

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

pantal na maaaring mangyari kasama ng lagnat, namamagang glandula, o pamamaga ng mukha

pamumula o pagbabalat ng balat

mga pantal

kahirapan sa paghinga o paglunok

Ang Olanzapine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Ang pag-inom ng olanzapine ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng antas ng taba sa iyong dugo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pagkuha ng olanzapine.

Ang mga tinedyer na umiinom ng olanzapine ay mas malamang kaysa sa mga nasa hustong gulang na umiinom ng olanzapine upang tumaba, 

nadagdagan ang mga antas ng taba sa kanilang dugo, nagkakaroon ng mga problema sa atay, at nakakaranas ng mga side effect tulad ng 

pagkaantok, paglaki ng dibdib, at paglabas mula sa mga suso. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak tungkol sa mga panganib ng paggamot 

sa iyong anak na may olanzapine. Maaaring piliin ng doktor ng iyong anak na magreseta muna ng ibang gamot na walang ganitong mga 

panganib.
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Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Palaging itabi ang oral 

disintegrating tablets sa kanilang selyadong pakete, at gamitin ang mga ito kaagad pagkatapos buksan ang pakete.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

antok

bulol magsalita

pagkabalisa

mabilis na tibok ng puso

biglaang paggalaw na hindi mo makontrol

coma (pagkawala ng malay para sa isang yugto ng panahon)

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa olanzapine.
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Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Zyprexa®

Zyprexa®Zydis

mga pangalan ng rand ng mga kumbinasyong produkto

Symbyax®(naglalaman ng Fluoxetine, Olanzapine )

Huling Binago - 01/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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