Patient Information Leaflet : PIL
േപര്: (ഒലാ(സപീ( ) Olanzapine
െപാതു .ഗൂp് : Antipsychotic
ചരി.തം
1996 മുത6 േലാകവ9ാപകമായി ഉപേയാഗിc് വരുnു. ചില

പാ>ശ@ഫലŋC ഈ .ഗൂപിെല പല

പഴയ
മരുnുകെളkാC കുറവാണ്. എnാ6 രktിെല െകാഴുpMം പNചസാരയും മOM
ചിലവെയkC കൂടുത6 കൂQിേയkാം. േരാഗ ശാnി തരാനുll കഴിവ് മOMllവ േപാെല തെn
എേnാ െപാതുവി6 മുnി6 നി6kുnു എേnാ പറയാം. 2011 മുത6 ഈ മരുn് ജനറിക് ആയി
ലഭ9മാണ്. ( വിവിധ കmനികC

വ9ത9Zത വി[പന നാമŋളി6 ഈ മരുn്

മാ>kOി6

ലഭ9മാkുnു ).
.പധാന ഉപേയാഗം എnാണ് ? : മാനസിക േരാഗ ചികിt
.പധാന .പവ>tനം എnാണ് ?: അയഥാ>t ചിnകളMം അനുഭവŋളMം കുറkുnു. െപരുമാOവും
.പവ>tികളMം സാധാരണ നിലയിലാkാ( സഹായിkുnു.
എŋെനയാണ് ഈ മരുn് .പവ>tിkുnത് ?
മരുn് രktിലൂെട തലേcാറി6 എtുnു. ചിnകളMെടയും വികാരŋളMെടയും .പവaതികളMെടയും
അടിsാനമായ

തലേcാറിെല

സ>ക9ുQMകളി6

മരുn്

മാOŋC

വരുtുnു.

ഈ

മാOŋC

മനസികേലാകെt സാധാരണ നിലയിലാkാ( സഹായിkുnു
കഴിkും മു(പ് നിŋC .ശdിേkdട കാര9ŋC എെnാെk ?
ഈ മരുnു കഴിc് എെnŋിലും അല>ജി/ കഠിനമായ പാ>ശ@ഫലŋC പdടുdടാെയŋി6 ഇkാര9ം
േഡാkേറാട് പറയണം.ഗ>ഭിണികളMം പാലൂQMn അmമാരും ഇkാര9ം േഡാkെറ ഓ>mെpടുtണം.
കടുt ഹൃദയ േരാഗŋC ഉllവ> ഇkാര9ം ച>c െചyണം. .പായമായവ> വലിയ അളവ്
കഴിെkdടിവരുnുെവŋി6 .പേത9കം .ശdിkണം. Dementia, stroke, diabetes, liver and kidney
disease എnിവ ഉllവ> .പേത9കം .ശdിkണം. ശരീര ഭാരം കൂടാനുll സാധ9ത േഡാkേറാട് ച>c
െചyണം .
ഈ മരുn് നി>േദശിkുnതിനു മു(േപ നിŋളMെട േഡാk> െചyാവുn കാര9ŋC എെnാെk ?
നിŋേളാട് െപാതു ശാരീരിക ആേരാഗ9െt സംബnിc് േചാദ9ŋC േചാദിkും. എെnŋിലും
ശാരീരിക േരാഗŋC ഉdെടŋി6 അതിെn വിശധംസŋC േഡാk> േചാദിkും .നിŋC കഴിkുn
മOM മരുnുകളMമായി ഈ മരുn് േപാരുതെപടുേnാ എn് േഡാk> വിശകലനം െചyMം. മരുn്
തുടŋുnതിനു മു(േപ ചില രk പരിേസാധനകC ചിലേpാC ആവശ9മായി വേnkാം .ചിലേpാC
ഇ സി ജി എടുkാ( പറയും.
മരുnിെn േഡാസ് എŋെനയാണ് ?
ഗുളിക: സാധാരണ േഡാസ്: 5mg- 20 mg നിേത9ന . പരമാവധി ഒരു ദിനം

20 mg ആണ് പതിവ്.

ചിലേpാC േരാഗാവs േനാkി ഇതി6 കൂടുത6 ന6കിേയkാം

. വ9kമായും വലിയ േഡാസ്

േവണം (ഇരുപതി6 കൂടുത6 ) എn് േഡാk> തിQെപടുതിയവ>k് മാ.തേമ 20 mg േലെറ ന6കൂ.
Z.തീകC , .പായമായവ> , പുക വലിkാtവ> എnിവ>k് കൂടുത6 േഡാസ് േവdടിവരിലr.
കുtിെവp്: ഇത് ഉട( റിലീസ് രൂപtിലുllതും ( സാധാരണ) ദീ>ഘകാല കുtിെവp് രൂപtിലും
ലഭ9മാണ്. സാധാരണ കുtിെവp് മാനസിക നില െപെQn്

നിയ.nണ വിേധയമാkാ( ചിലേpാC

ഉപേയാഗിkുnു. 10 mg ആണ് ഒരു തവണ കുtിെവkാ( ഉപേയാഗിkുക . ആവശ9െമŋി6 രdടു
മണിkൂ> കഴിtാ6 വീdടും കുtിെവkാം . പരമാവധി മൂn് കുtിെവp് ( ഒരു ദിവസം )
സാധ9മാണ്.
ദീ>ഘകാല കുtിെവp് :രdടാuച മുത6 നാലാuച കൂടുേmാC ഒരു കുtിെവp് എnതാണ്
രീതി. ഗുളിക കഴിc് വ9kമായും ഗുണം കdടവ>k് മാ.തേമ ഈ കുtിെവp് ന6കൂ. 210-405mg
ആണ് ഈ വിധtി6 കുtിെവkുക. ദീ>ഘകാല കുtിെവp് തുടŋുേmാC ഗുളിക നി>tണം .
ഈ മരുn് എെതലrാം രൂപtി6 ലഭ9മാണ് ?
ഇത് സാധാരണ ഗുളിക , വായി6 അലിയുn ഗുളിക , സാധാരണ കുtിെവp് , ( അതായതു കുtി
െവcാലുട( മരുn് മുഴുവ( രktി6 താമസം കൂടാെത എtുnതു) , മാസtി6 ഒരിk6 /
രdടു .പാവശ9ം മാ.തം എടുkുn ദീ>ഘ കാല കുtിെവp് ( മരുn് മാംസ േപശികളി6 നിn്
പതുെk ദിനേതാറും രktി6 എtുnു, long acting injection) എnീ നാലു തരtി6 ലഭ9മാണ്.
സാധാരണ കഴിkുn രീതി എnാണ് ?
ഈ ഗുളിക ഒരു േനരമാണ്

സാധാരണ കഴിkുക . ഭkണtിെn കൂെടേയാ അലrാെതേയാ കഴിkാം.

ചിലേpാC ഒnിേലെറ േനരമായും ന6കാം.വായി6 അലിയുn ഗുളികയാെണŋി6 (െവേലാ ടാബ്)
Z.ടിpി6 നിn് എടുt ഉടെന നാവി6 െവkണം. ഉട( അലിtു തുടŋും. അലിtേശഷം
ഇറkാം. െവlltിേലാ ജ9ൂസ്, കാpി എnിവയി6 കലkിയും ഇത്

കുടിkാം. സാധാരണ

ഗുളികയാെണŋി6 വിഴുŋുക.
പാ>ശ@ഫലŋC എെnാെk ?
പലേpാഴും

യാെതാരുവിധ .പxനŋളMം ഉdടാകാറിലr . ചിലേpാC

തലകറkം ,മലബnം , മnത, ശരീര ഭാരം കൂട6,

വിശpM കൂട6

, kീണം,

രktിെല പNചസാരയും െകാഴുpMം കൂടുക,

കരC .പവ>tനtി6 ചില വ9ത9ാസŋC, െതാലിയി6 സൂര9 .പകാശം തQMേmാC വിdടു
െപാളിയുക എnിവ കdേടkാം .
േഡാkെറ ഉട( അറിയിേkdട സn>ഭŋC എെnാെk ?
1.ശാരീരികമായ കടുt അസ@sതകC
2.കടുt മസി6 ബലംപിടുtം, പനി, വിയ>p്, വ>ധിkുn ആശയkുഴpം
സാധാരണ പാ>ശ@ഫലŋC കdടാ6 എn് െചyണം ?
സാധാരണയായി കാണുnവ ( kീണം , മnത, ഉറkkീണം, തലേവദന ) കുറcM ദിവസŋCkുllി6
കുറയുകയും അ.പത9kമാവുകയും െചyMം. ശരീരം മരുnിേനാട് െപാരുtെപടുവാ( ചിലേpാC
കുറcM ദിവസŋC എടുേtkാം. അŋെന കുറയുnിലr എŋി6 ചിലേpാC േഡാസ് കുറേkdടി

വരും. ചിലേpാC അനുഭവെപടുn .പയാസŋC മാനസിക .പxനtിെn തെn ഭാഗമാേണാ എnും
േനാkണം

.

തുട>cയായി

ബുdിമുQMdടാkുn

പാ>ശ@ഫലŋളMം

കടുt

േതാതിലുllവയും

േഡാkറുെട .ശdയി6 െകാdടുവരണം . ശരീര ഭാരം കൂടുnുെവŋി6 ഭkണtി6 െകാഴുpMllവ
കുറkുകയും കൂടുത6 വ9ായാമtി6 ഏ>െpടുകയും െചyMക .
ഗ>ഭിണികCk് കഴിkാേമാ ?
മരുnു

കഴിkാതിരുnാ6

മാനസിക

േരാഗം

കൂടുകയും

അത്

ജനിkാനിരിkുn

കുtിെന

േദാഷകരമായി ബാധിkുകയും െചyാം. മരുn് കഴിcാലുll ഗുണŋളMം േദാഷŋളMം േഡാkറുമായി
സംസാരിcM തീരുമാനം എടുkുക. ഗുണകരമായ കാര9ŋC ഉdെടŋി6 കഴിkുക.
പാലൂQMn അmമാ>k് കഴിkാേമാ?
പാലി6 ഈ മരുn് വളെര െചറിയ േതാതി6 വേnkാം. കഴിkുnത് െകാdടുll ഗുണŋC
കൂടുത6 എŋി6 േഡാkറുെട നി>േദശം അനുസരിc് കഴിkുക.
കഴിkുേmാC പാലിേkdട കാര9ŋC എെnാെk ?
മദ9ം ഒഴിവാkണം.

ൈ.ഡവിംഗ് ഒഴിവാkണം. േഡാkേറാട് േചാദിc േശഷം മാ.തം വാഹനം

ഓടിkുക. നി>േദശിc അളവി6 മാ.തം കഴിkുക. .പേമഹം ഉll ആളാെണŋി6

രktി6 6

kണം.
എ.ത കാലം മരുn് കഴിkണം?
േഡാk> പറയാെത

നി>tരുത് . ചിലേpാC കൂടുത6 കാലം കഴിേkdടി വേnkാം. മാനസിക

.പxനŋC വീdടും വരാതിരിkാ( നീdട കാലം കഴിkുnവരുdട്. ഈ മരുn് െകാdട് .പതീkിc
ഗുണം കിQിയിെലrŋി6 അkാര9ം േഡാkറുമായി ച>c െചyMക.

Produced by Institute for Mind and Brain, Inmind , Minaloor, Thrissur, 680581. www.inmind.in.
Distributed by Openmind, Mental Health Charity, Thrissur, Kerala.

