
Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls139444/2010 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 

OLANZAPIN LILLY 10 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku 
olanzapinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je přípravek OLANZAPIN LILLY a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je vám přípravek OLANZAPIN LILLY podán 
3. Jak je přípravek OLANZAPIN LILLY podáván 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek OLANZAPIN LILLY uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN LILLY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
OLANZAPIN LILLY patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. 
 
OLANZAPIN LILLY injekce se používá k rychlému ztišení příznaků agitovanosti (akutního neklidu) 
a poruch chování, které se můžou objevit u choroby projevující se pocity:  
 že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybnými přesvědčeními, neobvyklou 

podezřívavostí a uzavřením se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit 
depresivní, úzkostní nebo v napětí.  

 povznesené nálady, nadměrného množství energie, mnohem menší potřebou spánku než 
obvykle, překotnou řečí a myšlenkami a někdy výraznou podrážděností. 

 
OLANZAPIN LILLY injekce se podává, když není léčba přípravkem OLANZAPIN LILLY ve formě 
tablet vhodná. Jakmile to bude možné, změní váš lékař léčbu a bude vám podávat tablety. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM PŘÍPRAVEK OLANZAPIN 
LILLY PODÁN 
 
OLANZAPIN LILLY vám nesmí být podána v případě, že: 
 
- jste přecitlivělí (alergičtí) na olanzapin nebo jinou složku přípravku OLANZAPIN LILLY. 

Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. 
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte ošetřujícímu lékaři.  

- trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku). 
 
Zvláštní opatrnosti při podání přípravku OLANZAPIN LILLY prášek pro přípravu injekčního 
roztoku je zapotřebí: 
 Máte-li závratě nebo se cítíte po injekci na omdlení, řekněte to lékaři nebo sestře. 

Pravděpodobně si budete muset lehnout, dokud se nebudete cítit lépe. Lékař vám možná změří 
krevní tlak a tep. 
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 Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu 
po podání přípravku OLANZAPIN LILLY, oznamte to lékaři. 

 Velmi zřídka mohou léky tohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou 
ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři. Další injekce již 
nedostanete. 

 Užití léku OLANZAPIN LILLY u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může 
mít vážné nežádoucí účinky. 

 
 Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři. 
 Pokud jste nedávno prodělali srdeční záchvat nebo máte srdeční onemocnění zahrnující 

syndrom chorého sinu, nestabilní anginu pectoris nebo máte nízký krevní tlak. 
 cukrovka 
 onemocnění jater nebo ledvin 
 Parkinsonova nemoc 
 padoucnice (epilepsie) 
 potíže s prostatou 
 střevní neprůchodnost (paralytický ileus) 
 krevní onemocnění  
 mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice) 
 
Pokud jste někdy mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu prodělal/a v minulosti, sdělte to 
prosím vy, váš příbuzný nebo opatrovník vašemu lékaři.  
 
Přípravek OLANZAPIN LILLY není určen pacientům do 18 let. 
 
Jste-li starší 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Současné užívání přípravku OLANZAPIN LILLY s následujícími léky může způsobovat otupělost: 
léky proti úzkosti, léky, které vám pomáhají spát (trankvilizéry), antidepresiva. Během léčby 
přípravkem OLANZAPIN LILLY užívejte jiné léky pouze se souhlasem vašeho lékaře. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte 
lékaře, užíváte-li léky na Parkinsonovu nemoc. 
 
Užívání přípravku OLANZAPIN LILLY s jídlem a pitím 
Během léčby přípravkem OLANZAPIN LILLY byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku 
OLANZAPIN LILLY s alkoholem může způsobovat otupělost.  
 
Těhotenství a kojení 
V případě těhotenství nebo podezření na těhotenství informujte co nejdříve lékaře.Tento lék by vám 
neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku OLANZAPIN LILLY může dostat 
do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Léčba přípravkem OLANZAPIN LILLY může způsobovat pocit otupělosti. V tomto případě neřiďte 
motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře. 
 
 
3. JAK JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN LILLY PODÁVÁ 
 
Informace týkající se přípravy a aplikace přípravku jsou uvedeny v oddělitelné části na konci této 
příbalové informace.  
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Váš lékař rozhodne, kolik přípravku OLANZAPIN LILLY potřebujete a jak dlouho ji budete 
potřebovat. Obvyklá dávka při první injekci je 10 mg, ale může být i nižší. Během 24 hodin vám může 
být podáno až 20 mg. Dávka pro nemocné starší 65 let je 2,5 nebo 5 mg. 
 
OLANZAPIN LILLY je dodávána jako prášek. Lékař nebo sestra z něj připraví roztok. Přípravek 
OLANZAPIN LILLY je určen k intramuskulárnímu podání. Správné množství roztoku vám bude 
podáno jako injekce do svalu. 
 
V případě, že je vám podána vyšší dávka přípravku OLANZAPIN LILLY: 
U pacientů, kteří užili větší množství přípravku OLANZAPIN LILLY než měli, se projevily 
následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, rozčilení/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby 
(zvláště tváře nebo jazyka), snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče 
(epileptické), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či 
spavost, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký 
krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Řekněte lékaři nebo sestře o svém podezření. 
 
Potřebujete pouze několik dávek přípravku OLANZAPIN LILLY injekce. Váš lékař rozhodne, kdy 
dávku přípravku OLANZAPIN LILLY injekce potřebujete. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OLANZAPIN LILLY injekce nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí projevit u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky přípravku OLANZAPIN LILLY injekce: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 
100 
 Zpomalení nebo zrychlení tepové frekvence. 
 Nespavost. 
 Snížení krevního tlaku 
 Bolestivost v místě vpichu. 
 Někteří nemocní mohou po aplikaci injekce pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s 

pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy 
zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři. 

 
Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1000 
 Pomalejší dýchání. 
 Abnormální srdeční rytmus, který může být závažný.  
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů, kteří dostávali přípravek OLANZAPIN 
LILLY k vnitřnímu užití. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10 
 Přibývání na váze. 
 Nespavost. 
 Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi. 
 
Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100 
 Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi. 
 Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.  
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 Pocit zvýšeného hladu. 
 Závratě. 
 Neklid. 
 Třes. 
 Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí). 
 Problémy s řečí. 
 Neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka). 
 Zácpa. 
 Sucho v ústech. 
 Vyrážka. 
 Slabost. 
 Silná únava. 
 Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou. 
 Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení 

(s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy 
zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.  

 Sexuální poruchy, jako např. snížená pohlavní touha u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů. 
 
Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000 
 Pomalá srdeční činnost. 
 Přecitlivělost na sluneční světlo. 
 Neschopnost udržet moč. 
 Padání vlasů.  
 Vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu. 
 Změny prsou u mužů a žen, jako např. nenormální tvorba mléka nebo nenormální zvětšení 

prsou. 
 
Další možné nežádoucí účinky: jejich četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta 
 Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).  
 Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi 

nebo moči) nebo bezvědomím. 
 Snížení normální tělesné teploty.  
 Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie). 
 Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti. 
 Křeče svalů ovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí. 
 Abnormální srdeční rytmus. 
 Náhlé nevysvětlitelné úmrtí. 
 Krevní sraženiny způsobující např. hlubokou žilní trombózou v dolních končetinách nebo plicní 

embolii. 
 Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.  
 Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí. 
 Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.  
 Potíže při močení.  
 Prodloužená a/nebo bolestivá erekce. 
 
Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal 
plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, 
zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí. 
 
U pacientů s Parkinsonovou chorobou může OLANZAPIN LILLY zhoršovat její příznaky. 
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Užívání léků tohoto typu po delší dobu vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání či 
nepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnost 
lékaři. Velmi zřídka se u dětí narozených matkám, které užívaly přípravek OLANZAPIN LILLY ve 
třetí třetině těhotenství, objevil třes, ospalost nebo netečnost. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPIN LILLY UCHOVÁVAT 
 
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek OLANZAPIN LILLY neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.  
 
Připravený roztok přípravku OLANZAPIN LILLY injekce použijte do 1 hodiny. Po rozpuštění 
nezmrazujte.  
 
Prosíme, vraťte nepoužitelné léčivo do lékárny. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních 
vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již 
nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek OLANZAPIN LILLY injekce obsahuje 
 
- Léčivou látkou je olanzapinum. Jedna injekční lahvička obsahuje 10 mg léčivé látky.  
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, kyselina chlorovodíková a hydroxid 

sodný. 
 
Jak přípravek OLANZAPIN LILLY injekce vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek OLANZAPIN LILLY je dodáván v injekční lahvičce jako žlutý lyofilizovaný prášek. Jedna 
lahvička přípravku OLANZAPIN LILLY vám poskytne 10 mg olanzapinu. Lékař nebo sestra připraví 
roztok, který vám bude podán jako injekce. 
 
Balení přípravku OLANZAPIN LILLY injekce obsahuje 1 nebo 10 injekčních lahviček. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly ČR, s.r.o, Praha, Česká republika 
Výrobce: Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, D-35396 Giessen, 
Německo. 
 
Datum poslední revize textu: 12.1.2011 
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(Perforace umožňující odrhnutí návodu k použití pro zdravotnické pracovníky od Příbalové 
informace) 
 
pokyny pro zdravotnické pracovníky 
 
PŘÍPRAVA A APLIKACE ROZTOKU PŘÍPRAVKU OLANZAPIN LILLY 
 
Přípravek OLANZAPIN LILLY prášek pro přípravu injekčního roztoku rozpusťte pouze ve vodě na 
injekci. 
 
OLANZAPIN LILLY prášek pro přípravu injekčního roztoku se nesmí ve stříkačce kombinovat s 
žádným komerčně dostupným přípravkem. Příklady inkompatibility viz níže. 
 
Olanzapin pro injekce se nesmí ve stříkačce kombinovat s diazepamem z důvodu precipitace při 
smísení přípravků.  
 
Injekční lorazepam se nesmí použít pro přípravu olanzapinu pro injekce, protože tato kombinace má za 
následek prodloužení doby rozpouštění. 
 
Olanzapin pro injekce se nesmí ve stříkačce kombinovat s injekčním haloperidolem, protože bylo 
prokázáno, že výsledné nízké pH způsobuje s časem rozklad olanzapinu. 
 
Prášek pro přípravu injekčního roztoku 
 
Přípravek OLANZAPIN LILLY prášek pro přípravu injekčního roztoku rozpusťte za použití 
standardní aseptické techniky pro rozpouštění parenterálních přípravků.  
1. Do sterilní stříkačky natáhněte 2,1 ml vody na injekci. Vstříkněte ji do injekční lahvičky s 

přípravkem OLANZAPIN LILLY práškem pro přípravu injekčního roztoku. 
2. Lahvičkou otáčejte, dokud se obsah úplně nerozpustí a vznikne žlutě zbarvený roztok. Lahvička 

obsahuje 11,0 mg olanzapinu v roztoku o koncentraci 5 mg/ ml. Jestliže odeberete 2,0 ml 
roztoku, 1 mg olanzapinu zůstane v injekční lahvičce a stříkačce, takže bude podáno 10 mg 
olanzapinu. 

3. V následující tabulce jsou uvedeny objemy injekce pro podání různých dávek olanzapinu: 
 
Dávka (mg) objem injekce (ml) 
10 2,0 
7,5 1,5 
5 1,0 
2,5 0,5 
 
4. Roztok aplikujte intramuskulárně. Neaplikujte intravenózně nebo subkutánně. 
5. Stříkačku a nepoužitý roztok znehodnoťte dle příslušné klinické praxe. 
6. Roztok použijte okamžitě do 1 hodiny po rozpuštění. Uchovávejte za teploty do 25C. Chraňte 
před mrazem. 
 
Parenterální přípravek 
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