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ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ



σύγχρονος νοσηλευτής2

Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO;

ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg και 405 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη ισοδύναμη με 210 mg, 300 mg ή 405 mg ολανζαπίνης, 
αντίστοιχα. Μετά την ανασύσταση κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολανζαπίνη. Θεραπευτικές ενδείξεις: Για τη θεραπεία 
συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας 
με από του στόματος ολανζαπίνη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το ZYPADHERA 210mg, 300mg και 405mg κόνις και διαλύτης για 
ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ολανζαπίνη 10 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Δοσολογία: 
Οι ασθενείς, αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολανζαπίνη, πριν τη χορήγηση του ZYPADHERA, για να επιτευχθεί 
ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Για να προσδιοριστεί η πρώτη δόση ZYPADHERA για όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
δοσολογικό σχήμα στον Πίνακα 1: Συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα και συσχέτιση της από του στόματος χορηγούμενης ολανζαπίνης και 
του ZYPADHERA

Στοχευόμενη δόση από του στόματος 
ολανζαπίνης 

Συνιστώμενη αρχική δόση 
ZYPADHERA

Δόση συντήρησης μετά από 2 μήνες 
θεραπείας με ZYPADHERA

10 mg/ημερησίως
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες

150 mg/2 εβδομάδες 
ή 300 mg/4 εβδομάδες

15 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες 

20 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες 300 mg/2 εβδομάδες 

Προσαρμογή της δόσης Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής  κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός 
έως δύο μηνών θεραπείας. Μετά την κλινική επαναξιολόγηση, η δόση μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεων από 150 mg έως 300 mg κάθε 
2 εβδομάδες ή από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες (Πίνακας 1). Συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη δεν 
εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες. Εάν η συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε 
η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης και από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του 
στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερησίως. Τρόπος χορήγησης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ 
Ή ΥΠΟΔΟΡΙΑ από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε χώρους όπου η παρακολούθηση μετά την 
ένεση και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Μετά από κάθε ένεση, 
οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για 
τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας από ολανζαπίνη. Αμέσως πριν από την έξοδο από τους χώρους παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, πνευματικά προσανατολισμένος και δεν παρουσιάζει 
σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η στενή ιατρική επίβλεψη και 
παρακολούθηση μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία 
ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί 
όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Aσθενείς με κίνδυνο 
εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Eιδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πρέπει να λαμβάνεται ειδική προσοχή 
στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από αμέλεια ενδοαγγειακή ή υποδόρια ένεση. Σύνδρομο 

μετά από ένεση Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, αντιδράσεις με σημεία και 
συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης, παρουσιάστηκαν σε ασθενείς μετά από ένεση με ZYPADHERA. Οι αντιδράσεις 
αυτές παρουσιάστηκαν σε ποσοστό < 0,1 % των ενέσεων και σε περίπου 2 % των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κώμα) και/ή παραλήρημα (που περιλαμβάνει 
σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοητική δυσλειτουργία). Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν 
εξωπυραμιδικά συμπτώματα, δυσαρθρία, αταξία,  επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίδραση αυτή εμφανίστηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις 
περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης ανάρρωση μέσα σε 24 - 72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σπάνια (< 1 
για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1-3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (< 1 για κάθε 10.000 ενέσεις) μετά τις 3 ώρες. Αμέσως πριν από 
την έξοδο του ασθενή από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, 
έχει αίσθηση προσανατολισμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, η 
στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν 
παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την 
ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρύπνηση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας 
δευτερεύοντα των μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην 
οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής 
και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικώς χορηγούμενες βενζοδιαζαπίνες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των μετά την 
ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης Η συνηθέστερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια στο σημείο της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των αντιδράσεων αναφέρθηκαν από ‘ήπιας’ έως ‘μέτριας’ σοβαρότητας. 
Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το σημείο της ένεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. Aνεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με την παμοϊκή 
ολανζαπίνη Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα 
σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξωπυραμιδικά συμπτώματα, 
δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
που λάμβαναν ZYPADHERA ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος ολανζαπίνη. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά από την ανασύσταση στο φιαλίδιο: 24 ώρες. Εάν το προϊόν δε χρησιμοποιηθεί 
αμέσως, πρέπει να ανακινηθεί δυνατά για να ανασυσταθεί. Μόλις απομακρυνθεί από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα, το εναιώρημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η χημική και φυσική σταθερότητα του εναιωρήματος στα φιαλίδια έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 20-25 °C. 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε ή καταψύχετε. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ AΔEIΑΣ KYKΛOΦOPIAΣ Εli Lilly Nederland 
B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. APIΘMΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/479/001 EU/1/08/479/002 EU/1/08/479/003 
HMEPOMHNIA ANAΘEΩPHΣHΣ TOY KEIMENOY Απρίλιος 2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι 
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, www.lilly.gr. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. 
ΤΙΜΕΣ: 210mg Ν.Τ. 111,92€, Λ.Τ. 158,93€,  300mg Ν.Τ.163,69€, Λ.Τ. 228,44€, 405mg Ν.Τ. 219,97€, Λ.Τ. 291,83€. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100%.

Σκόνη Oλανζαπίνης και ∆ιαλύτης για 
 Ενέσιµο Εναιώρηµα Παρατεταµένης Αποδέσµευσης
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Kalavrita Canyon Hotel

 

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€
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Ενεργό επουλωτικό πλέγμα 

Απορροφητικο

Ατραυματική σιλικόνη

  

Το μοναδικό επίθεμα που συνδυάζει , κατά τη διαδικασία επούλωσης, την αποτελεσματικότητα 
της λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας (TLC), το υψηλής απορροφητικότητας αφρώδες και την 
φιλικότητα προς το δέρμα του περιμετρικού κολλητικού σιλικόνης.
Η σειρά προϊόντων URGOTUL προσφέρει μία πλήρη γκάμα επιθεμάτων για τη βελτιστη 
επούλωση των ελκών.  

Τριπλή δράση

Νεο

1

2

3

Νεο URGOTUL ABSORB BORDER ορατη αποτελεσματικοτητα

URGOTUL

CLOSE

ΓΕΝΙΚΗΧΗΜΙΚΩΝ * Αυγής 60 Κηφισιά 14564, www.gcp.gr, info@gcp.gr, 800 500 5150
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Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO;

ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg και 405 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη ισοδύναμη με 210 mg, 300 mg ή 405 mg ολανζαπίνης, 
αντίστοιχα. Μετά την ανασύσταση κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολανζαπίνη. Θεραπευτικές ενδείξεις: Για τη θεραπεία 
συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας 
με από του στόματος ολανζαπίνη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το ZYPADHERA 210mg, 300mg και 405mg κόνις και διαλύτης για 
ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ολανζαπίνη 10 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Δοσολογία: 
Οι ασθενείς, αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολανζαπίνη, πριν τη χορήγηση του ZYPADHERA, για να επιτευχθεί 
ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Για να προσδιοριστεί η πρώτη δόση ZYPADHERA για όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
δοσολογικό σχήμα στον Πίνακα 1: Συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα και συσχέτιση της από του στόματος χορηγούμενης ολανζαπίνης και 
του ZYPADHERA

Στοχευόμενη δόση από του στόματος 
ολανζαπίνης 

Συνιστώμενη αρχική δόση 
ZYPADHERA

Δόση συντήρησης μετά από 2 μήνες 
θεραπείας με ZYPADHERA

10 mg/ημερησίως
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες

150 mg/2 εβδομάδες 
ή 300 mg/4 εβδομάδες

15 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες 

20 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες 300 mg/2 εβδομάδες 

Προσαρμογή της δόσης Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής  κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός 
έως δύο μηνών θεραπείας. Μετά την κλινική επαναξιολόγηση, η δόση μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεων από 150 mg έως 300 mg κάθε 
2 εβδομάδες ή από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες (Πίνακας 1). Συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη δεν 
εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες. Εάν η συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε 
η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης και από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του 
στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερησίως. Τρόπος χορήγησης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ 
Ή ΥΠΟΔΟΡΙΑ από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε χώρους όπου η παρακολούθηση μετά την 
ένεση και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Μετά από κάθε ένεση, 
οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για 
τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας από ολανζαπίνη. Αμέσως πριν από την έξοδο από τους χώρους παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, πνευματικά προσανατολισμένος και δεν παρουσιάζει 
σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η στενή ιατρική επίβλεψη και 
παρακολούθηση μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία 
ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί 
όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Aσθενείς με κίνδυνο 
εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Eιδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πρέπει να λαμβάνεται ειδική προσοχή 
στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από αμέλεια ενδοαγγειακή ή υποδόρια ένεση. Σύνδρομο 

μετά από ένεση Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, αντιδράσεις με σημεία και 
συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης, παρουσιάστηκαν σε ασθενείς μετά από ένεση με ZYPADHERA. Οι αντιδράσεις 
αυτές παρουσιάστηκαν σε ποσοστό < 0,1 % των ενέσεων και σε περίπου 2 % των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κώμα) και/ή παραλήρημα (που περιλαμβάνει 
σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοητική δυσλειτουργία). Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν 
εξωπυραμιδικά συμπτώματα, δυσαρθρία, αταξία,  επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίδραση αυτή εμφανίστηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις 
περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης ανάρρωση μέσα σε 24 - 72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σπάνια (< 1 
για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1-3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (< 1 για κάθε 10.000 ενέσεις) μετά τις 3 ώρες. Αμέσως πριν από 
την έξοδο του ασθενή από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, 
έχει αίσθηση προσανατολισμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, η 
στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν 
παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την 
ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρύπνηση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας 
δευτερεύοντα των μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην 
οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής 
και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικώς χορηγούμενες βενζοδιαζαπίνες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των μετά την 
ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης Η συνηθέστερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια στο σημείο της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των αντιδράσεων αναφέρθηκαν από ‘ήπιας’ έως ‘μέτριας’ σοβαρότητας. 
Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το σημείο της ένεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. Aνεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με την παμοϊκή 
ολανζαπίνη Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα 
σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξωπυραμιδικά συμπτώματα, 
δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
που λάμβαναν ZYPADHERA ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος ολανζαπίνη. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά από την ανασύσταση στο φιαλίδιο: 24 ώρες. Εάν το προϊόν δε χρησιμοποιηθεί 
αμέσως, πρέπει να ανακινηθεί δυνατά για να ανασυσταθεί. Μόλις απομακρυνθεί από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα, το εναιώρημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η χημική και φυσική σταθερότητα του εναιωρήματος στα φιαλίδια έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 20-25 °C. 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε ή καταψύχετε. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ AΔEIΑΣ KYKΛOΦOPIAΣ Εli Lilly Nederland 
B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. APIΘMΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/479/001 EU/1/08/479/002 EU/1/08/479/003 
HMEPOMHNIA ANAΘEΩPHΣHΣ TOY KEIMENOY Απρίλιος 2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι 
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, www.lilly.gr. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. 
ΤΙΜΕΣ: 210mg Ν.Τ. 111,92€, Λ.Τ. 158,93€,  300mg Ν.Τ.163,69€, Λ.Τ. 228,44€, 405mg Ν.Τ. 219,97€, Λ.Τ. 291,83€. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100%.
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