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2020אוקטובר    

 רופא/ה נכבד/ה 

 רוקח/ת נכבד/ה 

 של התכשירים   צרכןל  נים עלועודכן נוסח ההתוויה ב  חברת לילי מבקשת להודיעכם כי 

Zyprexa 5,7.5,10 mg , Zyprexa Velotab 5,10mg   . 

מציין   אדום  טקסט עם קו חוצה ,טקסט שהוסף לעלון מציין  כחול  ב י עם קו תחת  קסטט

 .  העלון טקסט שהוסר מן 

 

Zyprexa 5mg, 7.5 mg,10 mg 

 "ג מ  5   זיפרקסה

 "ג מ  7.5   זיפרקסה

 מ"ג  10זיפרקסה   

Zyprexa Velotab 5 mg, 10mg 

 מ"ג  5  ולוטבזיפרקסה 

 מ"ג  5  ולוטבזיפרקסה 

olanzapine10 mg tablet contains 5mg ,7.5,: Each ,7.5mg,10 mg  Zyprexa 5mg 

Zyprexa Velotab 5mg ,10 mg : Each orodispersible tablet contains 5mg , 10 mg olanzapine 

 ההתוויה  המאושרת  לתכשיר:
Acute and maintenance treatment of schizophrenia 

Zyprexa is indicated for the management of the manifestations of psychotic disorders  

Zyprexa is indicated for the short term treatment of acute manic episodes associated with 

Bipolar I Disorder. 

Prevention of recurrence in Bipolar Disorder: 

In patients whose manic episode has responded to olanzepine treatment Zyprexa is indicated 

for the prevention of recurrence in patients with Bipolar disorder 
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Combination therapy in Bipolar I disorder: 

The combination of Zyprexa with lithium or valproate is indicated for the short term treatment of 

acute manic episodes associated with Bipolar I disorder 

 העדכונים העיקריים בעלון לצרכן של זיפרקסה הינם:

 למה מיועדת התרופה? 
 

 הינו תכשיר אנטיפסיכוטי לטיפול בחולי סכיזופרניה ובתסמינים של הפרעות פסיכוטיות. זיפרקסה 
 (. BIPOLAR Iמיועד לטיפול בהפרעה אפקטיבית דו קוטבית )כמו כן 

 
 לטיפול אקוטי ואחזקתי בסכיזופרניה.    

 מותווה לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיכוטיות.  זיפרקסה    

 . Iקוטבית  -מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו  זיפרקסה  

 קוטבית: -מניעה של הישנות בהפרעה דו    

מותווה למניעה של הישנות בחולים עם   זיפרקסה בחולים שהתקף המאניה שלהם הגיב לטיפול באולנזפין, 

 קוטבית. - הפרעה דו

 :  Iקוטבית  - טיפול משולב בהפרעה דו    

לפרואט מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים  אעם ליתיום או ו  זיפרקסה וב של השיל 

 . Iקוטבית -להפרעה דו 

 

 העדכונים העיקריים בעלון לצרכן של זיפרקסה ולוטב הינם:

 למה מיועדת התרופה? 
 

 ובתסמינים של הפרעות פסיכוטיות. הינו תכשיר אנטיפסיכוטי לטיפול בחולי סכיזופרניה  זיפרקסה ולוטב 
 (. BIPOLAR Iכמו כן מיועד לטיפול בהפרעה אפקטיבית דו קוטבית )

 
 לטיפול אקוטי ואחזקתי בסכיזופרניה.    

 מותווה לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיכוטיות.  ולוטב זיפרקסה    

 . Iקוטבית  -מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו ולוטב זיפרקסה   

 קוטבית: -מניעה של הישנות בהפרעה דו    

מותווה למניעה של הישנות בחולים עם  ולוטב זיפרקסה בחולים שהתקף המאניה שלהם הגיב לטיפול באולנזפין, 

 קוטבית. - הפרעה דו

 :  I  תקוטבי- דו טיפול משולב בהפרעה    
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לפרואט מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה  אעם ליתיום או ו   ולוטב  זיפרקסה השילוב של 

 . Iקוטבית -חריפים הקשורים להפרעה דו 

 
. העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן  קיימים עדכונים נוספים

9606234-09, רעננה  טל': 4לבעל הרישום:  אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף לקבלם מודפסים על ידי פנייה   
 
 
 
 
 יצחק טירוש         
 

         רוקח ממונה        
 


