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DOSYA
olanzapin içeren ilaçlar ile ilgili olarak; Avrupa Ilaç Ajansı reıni intenret sitesinde
yayımlanan "olanzapine-Drug reaction witlı eosinophilia and Systemic syınptoıns (DRESS)"
ye "o|anzapine-Restless legs syndrome" başlıklı uyarllar Kuıuınumuzca değerlendirilmiş
olup, söz konusu ilaçların KÜB ve KT'lerine ekte yer alan ifadelerin ilave edilınesi
gerekıırektedir.
Ekte belirtilen değişikliklerin yansıtıldığı orijinal ürünlere ait rÜg/KT başvurularlntn
incelenmek izere l5 gün içerisinde Faımakolojik Değerleırdiıme Biriıııi'ne gönderilmesi
lıususunda bilginizi ve gereğini rica ederiın.
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4.8. istenmeyen

etkiler

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinnıiyor: Eozinofili ve sisteınik semptoınlann eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS)

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Huzursuz bacak sendromu

KULLANMA TALİMATI
4.

olası yan etkiler nelerdir?

Çok seyrek yan etkiler, bir çeşit beyaz kaıı hücresi (eozinofil) aıtışı ve tüın vücutta görülebilen
seıııptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu (DRESS) gibi ciddi alerjik reaksiyonları içerir. DRESS,
başlangıçta yizdekızarına ile birlikte grip benzeri semptomlarla, sonra geniş çaplı kızarıklık,

vücut slcaklığında artış, lenf nodüllerinde büyüıne, karaciğer enzimlerinde yükselnıe, beyaz kan
hücresinin bir tipinde artlş (eozinofili) ile ortaya çıkar.

faltı çizilİ ifade İIave edİInıelidirJ
Yaygın olmayan yan etkiler (l00 hastanın l 'inden az görülebilir) alerjik reaksiyonu (öm. ağız
ve boğazln şişmesi, kaşıntı, döküntü); şeker hastalığlnı veya bazen koma veya ketoasidoz (kan

ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığlnın kötüleşmesini; genellikle nöbet geçmişi
olanlarda sara nöbetini (epilepsi); kas sertliği ya da Spazml (göz hareketleri dahil); huzursuz
bacak sendromuııu; konuşınada problenıi; düşük kalp atınr hızını; gün lşığına karşı hassasiyeti;
burundan kan gelmesini; karın şişliğini; hafıza kayblnı veya unutkanlığı; idrar tutanıamayt;
idrara çıkamanıayı; saç dökülıııesini; adet dönemlerinin olnıaması ya da azalnıasını; anormal
anne sütü üretimi ya da anorınal büyüııre gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikleri
ve venöz tromboembolik olay (VTo) riskini içerir.

adresinderı koııtrol edilebil ir.
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