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 :ומספר הרישום שם תכשיר באנגלית

 Zyprexa 5 mg (104842885700/21)  

Zyprexa 7.5mg (104852885800/21) 

Zyprexa 10 mg (104862885900/21)  

Zyprexa velotab 5 mg (130753074000)  

0763074100) Zyprexa velotab 10 mg (13 

Zyprexa Intramascular (124133036300) 

 .Eli Lilly Israel Ltd שם בעל הרישום

 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה
 

 
 ההחמרות המבוקשות

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

 
contraindications 

 None with ZYPREXA 

monotherapy 

 For specific information 

about the 

contraindications of 

lithium or valproate, refer 

to the Contraindication 

section of the package 

inserts for these other 

products. 

 None with ZYPREXA 

monotherapy 

 Patients with known risk of 

narrow-angle glaucoma 

 For specific information 

about the contraindications 

of lithium or valproate, 

refer to the 

Contraindication section of 

the package inserts for these 

other products. 
 

 .על רקע צהובות  המבוקשההחמרות  ותהעלון, שבו מסומנמצ"ב 
  .באדוםטקסט שהוסר סומן  .בכחולבגדר החמרות סומנו  אינםהתווספו וששינויים 
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 Mar-16-2015תאריך  

 :שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום

 Zyprexa 5 mg (104842885700/21)  

Zyprexa 7.5mg (104852885800/21) 

Zyprexa 10 mg (104862885900/21)  

Zyprexa velotab 5 mg (130753074000)  

Zyprexa velotab 10 mg (130763074100)  

 .Eli Lilly Israel Ltd שם בעל הרישום



 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה
 

 
 ההחמרות המבוקשות 

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

מתי אין להשתמש 
 בתכשיר?

 להשתמש בתכשיר אם: אין
  הנך רגיש לאולנזפין או לאחד

ממרכיבי התרופה האחרים. 
סימנים לתגובה אלרגית 

, קשיים כוללים: פריחה
בבליעה או בנשימה, נפיחות 
בשפתיים, בפנים, בגרון או 

 בלשון.

 הנך מניקה 

  הנך סובל מפסיכוזות
 הקשורות בשיטיון )דמנציה(

 אין להשתמש בתכשיר אם:
  הנך רגיש לאולנזפין או לאחד

ממרכיבי התרופה האחרים. סימנים 
לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, 
ת קשיים בבליעה או בנשימה, נפיחו
 בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.

 הנך מניקה 
  הנך סובל מפסיכוזות הקשורות

 בשיטיון )דמנציה(
  הנך בסיכון לבעיות עיניים מסוג

גלאוקומה צרת זווית )יתר לחץ תוך 
 עיני(

 


