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Den afdeling, der har ordineret
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat)
I NØDSTILFÆLDE RING TIL:
Jeg er i behandling med
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat)
INDIKATION
Vedligeholdelsesbehandling
til voksne patienter med
skizofreni, som er tilstrækkeligt
stabiliserede med oral
olanzapin ved akut behandling.

ZypAdhera® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• ZypAdhera
	
kan i nogle tilfælde nå for hurtigt ud i blodbanen. Hvis det sker, kan du få nedenstående
symptomer efter injektionen. I nogle tilfælde kan symptomerne medføre bevidstløshed:
- U
 dtalt døsighed, svimmelhed, forvirring, desorientering, talebesvær, gangbesvær, muskelstivhed
eller -rystelser, svaghed, irritabilitet, aggression, angst, stigning i blodtryk eller kramper

VIGTIGE OPLYSNINGER
TIL PATIENTER
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat) kan i nogle tilfælde nå for hurtigt
ud i blodbanen, hvilket kan give følgende bivirkninger:
Udtalt døsighed, svimmelhed, forvirring, desorientering,
talebesvær, gangbesvær, muskelstivhed eller -rystelser,
svaghed, irritabilitet, aggression, angst, stigning i blodtrykket
eller kramper. Det kan også medføre bevidstløshed.

• Døsighed
• Smerter på injektionsstedet
Nedenstående bivirkninger er set, når olanzapin er givet via munden, men de kan også forekomme efter
administration af ZypAdhera.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 10 behandlede):
• Vægtøgning
• Døsighed

Derfor skal der tages følgende forholdsregler:
• Hver
	
gang du får en injektion, holder lægen eller
sygeplejersken dig under observation i mindst tre timer for at
se, om der opstår nogen af ovenstående symptomer.

• Forhøjet niveau af prolaktin i blodet

• Lægen
	
eller sygeplejersken skal kontrollere, at du ikke har
nogen af de ovenstående symptomer, før du tager hjem.

• I	 begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter føle svimmelhed eller svaghed (med langsom puls),
særligt når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Det vil sædvanligvis gå over af sig selv, men
hvis det ikke gør, så fortæl det til lægen

	 kan godt få symptomer mere end tre timer efter
• Du
injektionen, men det er usandsynligt. Hvis det skulle ske, skal
du øjeblikkeligt kontakte lægen eller sygeplejersken.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

• På
	 grund af denne risiko skal du undlade at køre bil,
motorcykel eller cykle samt at arbejde med maskiner resten
af dagen efter en injektion.

• Ændringer
	
i mængden af visse blodceller, fedtstoffer i blodet samt forbigående forhøjede
leverenzymer tidligt i behandlingen

Mens du er hos lægen eller på klinikken, skal du fortælle det til
lægen eller sygeplejersken, hvis du:

• Forhøjet niveau af sukker i blodet og urinen
• Forhøjet niveau af urinsyre og kreatinkinase i blodet

• 	føler dig meget søvnig

• Øget appetit

• 	føler dig svimmel

• Svimmelhed

• 	føler dig forvirret eller desorienteret

• Rastløshed

• 	føler dig irritabel eller aggressiv

• Rysten

• føler angst

• Usædvanlige bevægelser (dyskinesi)

• har svært ved at tale eller gå

• Forstoppelse

• føler dig svag

• Mundtørhed

• oplever muskelstivhed eller -rystelser.

• Udslæt
• Nedsat styrke
• Udtalt træthed
• Væskeophobning, som medfører hævede hænder, ankler eller fødder
• Feber

Lægen eller sygeplejersken skal kontrollere, at du er helt vågen
og ikke har nogen symptomer, før du forlader klinikken. De skal
også fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis du får symptomer, efter
at du har forladt klinikken.
Du kan finde flere oplysninger om
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat) i indlægssedlen.

• Ledsmerter
• Seksuelle
	
problemer såsom nedsat sexlyst (libido) hos mænd og kvinder eller rejsningsbesvær
hos mænd
Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever bivirkninger, herunder mulige bivirkninger, som
ikke er nævnt i dette patientkort.

PP-OD-DK-0108 / 13. marts 2020

VED ÆNDRINGER ER DET EN GOD IDÉ AT GENNEMGÅ MEDICINLISTEN I DIN
JOURNAL SAMMEN MED LÆGEN ELLER SYGEPLEJERSKEN
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat)
Dosis (mg)

Hvor ofte får du en injektion?

Der findes vigtige sikkerhedsoplysninger i indlægssedlen.

Dato og tidspunkt for den
seneste injektion

Dato og tidspunkt for den
næste injektion

