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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד. 

10 ,5 ODT זאפה זאפה 5, 7.5, 10 
טבליות מסיסות בפה טבליות   

הרכב:
כל טבליה של זאפה 5 מכילה: אולנזפין 5 מ"ג

Olanzapine 5 mg
כל טבליה של זאפה 7.5 מכילה: אולנזפין 7.5 מ"ג 

Olanzapine 7.5 mg 
כל טבליה של זאפה 10 מכילה: אולנזפין 10 מ"ג 

Olanzapine 10 mg
כל טבליה מסיסה בפה של זאפה ODT 5 מכילה: אולנזפין 

5 מ"ג 
Olanzapine 5 mg
כל טבליה מסיסה בפה של זאפה ODT 10 מכילה: אולנזפין 

10 מ"ג
Olanzapine 10 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון 
זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, 

פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא 

עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
מידע חיוני אודות התכשיר:

תכשירים אנטי-פסיכוטיים )כגון זאפה וזאפה ODT( עלולים 
להעלות את הסיכון לתמותה באנשים קשישים הסובלים מבלבול, 
אובדן זיכרון וקשר למציאות )דמנציה הקשורה לפסיכוזה(. התכשיר 

אינו מיועד לטיפול בפסיכוזה בקשישים הסובלים מדמנציה.
זאפה וזאפה ODT מיועדות למבוגרים מעל גיל 18, לאור 
היעדר מידע לגבי היעילות והבטיחות בילדים ומתבגרים מתחת 

לגיל 18.
למה מיועדת התרופה?  .1

זאפה וזאפה ODT הינם תכשירים אנטי-פסיכוטיים לטיפול בחולי 
סכיזופרניה ובתסמינים של הפרעות פסיכוטיות. כמו-כן, התכשירים 

.)Bipolar( מיועדים לטיפול בהפרעה אפקטיבית דו-קוטבית
קבוצה תרפויטית: תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות.

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתכשיר אם:  

הינך רגיש )אלרגי( לאולנזפין או לאחד ממרכיבי התרופה   ∙
האחרים. סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, קשיים 
בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או 

בלשון.
הינך בסיכון לבעיות עיניים מסוג גלאוקומה צרת זווית )יתר   ∙

לחץ תוך עיני(.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

יש להימנע ממצבים בהם תיתכן עליית יתר בחום הגוף   ∙
והתייבשות, כגון פעילות גופנית מוגברת או שהייה תכופה 
במקומות חמים. יש להקפיד על שתיית נוזלים כדי למנוע 

התייבשות.
זאפה וזאפה ODT עלולים לגרום לתת לחץ דם במעבר   ∙
משכיבה לישיבה. התסמינים כוללים: סחרחורת, קצב לב מהיר 
או איטי, ובחלק מהחולים אף התעלפות. תופעה זו מתרחשת 

לרוב בתחילת הטיפול.
זאפה וזאפה ODT עלולים לגרום לישנוניות, תת לחץ דם   ∙
במעבר משכיבה לישיבה ואי יציבות מוטורית ותחושתית 
שעלולים לגרום לנפילות וכתוצאה מכך לשברים ופציעות 
נוספות. יש להשתמש בזהירות ולשקול סיכון/תועלת במטופלים 
עם רקע רפואי או תרופות העלולים להגביר את הסיכון 

לנפילות.
 .ODT נצפתה עלייה במשקל בחולים שנטלו זאפה וזאפה  ∙

יש לעקוב אחר המשקל באופן קבוע.
יש לעקוב אחר רמות הסוכר והשומנים בדם כיוון שזאפה   ∙

וזאפה ODT עלולים לגרום לעליית מדדים אלו.
במטופלים בעלי היסטוריה רפואית של רמות נמוכות של   ∙
תאי דם לבנים, יש לבצע ספירות דם באופן קבוע בחודשים 
הראשונים לטיפול לצורך מעקב. זאפה וזאפה ODT עלולים 
לגרום לירידה ברמות תאי דם לבנים. יש לשקול הפסקת טיפול 
בזאפה וזאפה ODT במציאת התסמין הראשון למצב זה. על 
מטופלים הסובלים מירידה ברמות תאי דם לבנים להיות תחת 
מעקב אחר תסמינים המעידים על זיהום או חום. במידה וישנם 
כאלו יש להפסיק את הטיפול בזאפה וזאפה ODT באופן 

מיידי.
לא מומלץ ליטול זאפה וזאפה ODT בחולים קשישים הסובלים   ∙
מדמנציה עקב היתכנות תופעות לוואי חמורות: נפילות, ישנוניות, 
בצקת היקפית, הליכה משונה, בריחת שתן, לאות, עלייה במשקל, 
חולשה, חום, דלקת ריאות, יובש בפה, הזיות ויזואליות, שבץ 

ומוות.
חולים סכיזופרניים וביפולריים הינם בסיכון גבוה לביצוע ניסיונות   ∙
התאבדות. לכן, בזמן הטיפול בזאפה וזאפה ODT יש לבצע 

מעקב צמוד אחר חולים אלו.
לפני הטיפול בזאפה וזאפה ODT ספר לרופא אם:  

הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב.  ∙
הינך סובל או סבלת בעבר משבץ או "מיני שבץ" )תסמינים   ∙

זמניים של שבץ(.
הינך סובל מבעיות בכבד, במערכת העיכול )כגון חסימה   ∙

במעיים(.
הינך סובל מבעיות במערכת הדם, במערכת העצבים, אלצהיימר,   ∙

במח העצם, סרטן שד.
הינך חווה מחשבות אובדניות.  ∙

הינך סובל או סבלת בעבר מבלוטת ערמונית מוגדלת.  ∙
הינך סובל מאפילפסיה )מחלת הנפילה(, סוכרת או רמות   ∙
סוכר גבוהות בדם, לחץ דם גבוה או נמוך, רמות גבוהות של 

כולסטרול או טריגליצרידים בדם.
הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי. זאפה: תרופה   ∙
זו מכילה לקטוז העלול לגרום לרגישות אצל אנשים הרגישים 
ללקטוז. זאפה ODT: תרופה זו מכילה מניטול ואצסולפאם 

פוטסיום.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות   
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא 
או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה 

לוקח:
 ODT זאפה  או  זאפה  של  זמנית  בו  מתן  דיאזפאם:   ∙
ודיאזפאם עלול לגרום לתת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה 

)אורטוסטטי(.
תרופות המשפיעות על האנזים CYP1A2 כגון: קארבאמאזפין,   ∙
פלובוקסאמין, אומפראזול וריפאמפיצין - עלולות להשפיע על 

רמות אולנזפין בדם.
תרופות המכילות פחם פעיל - עלול להפחית את הספיגה של   ∙

אולנזפין.
תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון תרופות   ∙
 להרגעה, תרופות לדיכאון ותרופות לשינה, תרופות לאפילפסיה - 

יש להיזהר במתן בו זמני של תרופות אלה ואולנזפין.
תרופות להורדת לחץ הדם - אולנזפין עלול להגביר את אפקט   ∙

הורדת לחץ הדם במתן משולב עם תרופות אלה.
תרופות המחקות פעילות דופמין )כגון התרופה לטיפול בפרקינסון -   ∙ 

לבודופה( - אולנזפין עלול לעכב פעילות תרופות אלו.
נטילת זאפה וזאפה ODT עם מזון ושתיה:  

ניתן לקחת זאפה וזאפה ODT עם או בלי אוכל.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:   

.ODT הימנע מצריכת אלכוהול בזמן שימוש בזאפה וזאפה
היריון והנקה:  

התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.
התייעצי עם הרופא אם הינך בהיריון או מתכננת היריון. ילודים 
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עלולים לפתח תסמונת גמילה במידה והאם נטלה את התרופה 
בטרימסטר האחרון )שלושת החודשים האחרונים( של ההיריון. 
תסמונת הגמילה כוללת את התסמינים הבאים: חוסר שקט, רעד, 
קשיון/חולשה בשרירים, ישנוניות, עצבנות, בעיות נשימה ובעיות 
בהאכלה. אם הילד שלך מפתח אחד או יותר מהתסמינים הנ"ל, 

צרי קשר עם הרופא.
אין להשתמש בתרופה אם הינך מניקה.

נהיגה ושימוש במכונות:  
השימוש בתרופה זו עלול להשפיע על כושר השיפוט, כושר החשיבה 
וכישורים מוטוריים ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת 

מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.
עישון:  

אם הינך מעשן - יש לדווח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול 
בתרופה זו.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא   ∙

או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.  ∙

אין לעבור על המנה המומלצת.  ∙
זאפה 5 וזאפה 10: במידת הצורך ניתן לחצות את הטבליה   ∙
לשימוש מיידי. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה. 

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
זאפה 7.5: אין לחצות את הטבליה. אין מידע לגבי כתישה או   

לעיסה של הטבליה. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
זאפה ODT: יש להפריד יחידה אחת מאריזת המגשית ולקלף   
בזהירות את הכיסוי. אין לדחוף את הטבליה. יש להוציא את 
הטבליה בידיים יבשות ולהניח בפה בשלמותה מיד. הטבליה 
נמסה ברוק במהירות, לכן ניתן לבלוע אותה בקלות עם או 

בלי משקה.
לא קיים מידע על התכשיר בשימוש בזונדה.  ∙

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי   ∙
הרופא המטפל.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לחוש רדום,   ∙
לחוות הפרעה בדיבור, אגרסיביות או חוסר שקט, קצב לב מהיר 

וירידה ברמת ההכרה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת 

התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה הזו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה   ∙

כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.  ∙

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול   ∙
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אתה עלול לחוש:   ∙
בחילה, הקאה והזעה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך   ∙
נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

בדיקות ומעקב: יש לעקוב בתחילת ובמשך הטיפול אחר רמות   ∙
הסוכר בדם, במיוחד אם הינך סובל מסוכרת או מרמות סוכר 
גבוליות )mg/dL 100-126 בצום( וכן אחר רמות השומנים 
בדם, במיוחד בחולים הסובלים מהפרעות ברמות שומני הדם 

או מגורמי סיכון לפתח הפרעות אלה.
עלייה במשקל הינה תופעת לוואי נפוצה בטיפול בזאפה וזאפה   ∙
ODT. יש לקחת זאת בחשבון טרם תחילת הטיפול ולבצע 

בדיקות מעקב שגרתיות אחר המשקל.
במטופלים עם היסטוריה של רמות נמוכות של תאי דם לבנים,   ∙
יש לעקוב אחר רמות תאי דם לבנים בחודשים הראשונים 
 ODT לטיפול. יש לשקול הפסקת הטיפול בזאפה וזאפה
בהופעת התסמין הראשון המשמעותי המצביע על ירידה בתאי 

דם לבנים.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא 

או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בזאפה וזאפה ODT עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 

תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
זאפה וזאפה ODT עלולים לגרום לתופעות לוואי חמורות:

עלייה בסיכון למוות במטופלים קשישים הסובלים מבלבול,   .1
אובדן זיכרון ואובדן קשר עם המציאות )פסיכוזה הקשורה 
בדמנציה(. זאפה וזאפה ODT אינן מיועדות לשימוש במטופלים 

קשישים הסובלים מדמנציה.
עלייה ברמות הסוכר בדם )היפרגליקמיה( עלולה להתרחש   .2
במטופלים הסובלים מסוכרת ובמטופלים שאינם סובלים 

מסוכרת. עלייה ברמות הסוכר בדם עלולה לגרום ל:
קטואצידוזיס - עלייה ברמות חומצה בדם בעקבות הצטברות   ∙

קטונים
קומה  ∙
מוות  ∙

על הרופא שלך לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם לפני 
תחילת הטיפול בזאפה וזאפה ODT ובמהלכו. במטופלים 
שאינם סובלים מסוכרת, עלולה להתרחש עלייה ברמות הסוכר 

.ODT בדם בעת הפסקת הטיפול בזאפה וזאפה
מטופלים הסובלים מסוכרת וחלק מהמטופלים שלא סבלו 
מסוכרת בעת תחילת הטיפול בזאפה וזאפה ODT עלולים 
להזדקק לתרופה להורדת רמות סוכר בדם בעת הפסקת 

.ODT הטיפול בזאפה וזאפה
במידה והינך סובל מסוכרת, על הרופא שלך להנחות אותך 

באיזו תדירות לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם.
יש לפנות לרופא במידה והינך סובל מתסמיני רמת סוכר 

גבוהה בדם:
צמאון מוגבר  ∙

עלייה בתכיפות מתן שתן  ∙
הרגשת רעב מוגברת  ∙

חולשה ועייפות  ∙
בחילה  ∙

בלבול או ריח פירות מהפה  ∙
עלייה ברמות שומנים וכולסטרול בדם עלולה להתרחש   .3
במטופלים בזאפה וזאפה ODT. על הרופא שלך לבצע 
בדיקות דם לרמות כולסטרול ושומנים בדם בתחילת הטיפול 

ובמהלכו גם אם אינך סובל מתסמינים כלשהם.
עלייה במשקל נפוצה מאוד במטופלים בזאפה וזאפה   .4
ODT. בחלק מהמטופלים ישנה עלייה קיצונית במשקל, לכן 
על הרופא שלך לשקול אותך במהלך הטיפול בזאפה וזאפה 
ODT. יש להתייעץ עם הרופא בנוגע לשמירה על המשקל 

כגון תזונה בריאה ופעילות גופנית.
שכיחות מוגברת של שבץ או "מיני-שבץ" - אירוע   .5
איסכמי חולף )TIA( בקרב קשישים הסובלים מפסיכוזה 
הקשורה בדמנציה )קשישים הסובלים מאובדן קשר עם 
המציאות בעקבות בלבול ואובדן זיכרון(. זאפה וזאפה 

ODT אינן מאושרות עבור מטופלים אלה.
 Neuroleptic Malignant( תסמונת נוירולפטית ממאירה  .6
Syndrome( - מצב נדיר אך חמור מאוד אשר עלול להתרחש 
במטופלים הנוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות, כולל זאפה 
וזאפה ODT. תסמונת נוירולפטית ממאירה עלולה לגרום 
למוות ומחייבת אשפוז. יש לפנות מיד לרופא במידה והינך 

סובל מ:
חום גבוה  ∙

הזעה מוגברת  ∙
נוקשות שרירים  ∙

בלבול  ∙
שינויים בנשימה, דופק ולחץ דם  ∙

תופעת לוואי הכוללת אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים   .7
 DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and(
Systemic Symptoms(. תופעה זו עלולה לכלול: פריחה, 
חום, בלוטות נפוחות ומעורבות של איברים פנימיים נוספים 

כגון: כבד, כליות, ריאות ולב. תופעה זו עלולה להיות לפעמים 
קטלנית, לכן יש לספר לרופא מיד אם אתה סובל מאחד 

מהסימנים הללו.
Tardive dyskinesia - מצב הגורם לתנועות לא רצוניות,   .8
בעיקר של הפנים או הלשון. התופעה עלולה להמשיך גם 
אחרי הפסקת הטיפול בזאפה וזאפה ODT. התופעה עלולה 

.ODT גם להתחיל אחרי הפסקת הטיפול בזאפה וזאפה
יש לספר לרופא במידה ויש לך תנועות גוף לא נשלטות.

ירידה בלחץ הדם בעת שינוי תנוחה הכוללת סימפטומים   .9
כגון סחרחורת, דופק מהיר או איטי או עלפון.

להגיע  לשתייה  או  למזון  לגרום  העלול  10. קושי בבליעה 
לריאות.

11. פרכוסים - ספר לרופא שלך אם אתה חווה פרכוס במהלך 
.ODT הטיפול בזאפה וזאפה

12. בעיות בוויסות חום הגוף - אתה עלול לסבול מעלייה בחום 
הגוף, לדוגמא כשאתה מתעמל או נמצא באיזור חם מאוד. 
חשוב לשתות מים על מנת למנוע התייבשות. יש לפנות 
מיד לרופא במידה והינך נהייה חולה מאוד וסובל מתסמינים 

של התייבשות:
הזעת יתר או חוסר הזעה  ∙

יובש בפה  ∙
חום  ∙

צמאון מוגבר, אצירת שתן  ∙
תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד:
חולשה, יובש בפה, עצירות, הפרעות עיכול, ישנוניות, סחרחורת, 

פציעה מתאונה, הפרעות שינה, פרקינסוניזם.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות:

חום, רעד, כאב גב, כאב חזה, כאבים בגפיים, כאבים במפרקים, 
עלייה בקצב הלב, יתר לחץ דם, הקאה, אי שקט גופני, תאבון 
מוגבר, שינויי התנהגות, עלייה ברמות טריגליצרידים בדם, עלייה 
במשקל, תת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה, דימום תת עורי 
המתבטא בכתמים בעור, בצקת פריפריאלית, הליכה לא רגילה, 
נוקשות שרירים, ליקויי היגוי, נזלת, שיעול, עין עצלה, דלקת הלוע, 
נמנום, בריחת שתן, זיהום בדרכי השתן, עלייה ברמות פרולקטין, 
עלייה ברמות של אלקאלין פוספטאז בדם, הפרשת חלב מהשד, 

גדילה של השדיים בגברים.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות:

צמרמורת, בצקת בפנים, רגישות לאור, ניסיון התאבדות, שבץ, 
התרחבות כלי דם, בחילה, הקאה, בצקת בלשון, ירידה ברמות תאי 
דם לבנים, ירידה ברמות טסיות הדם, רמות גבוהות של בילירובין 
בדם, רמות נמוכות של חלבונים בדם, בעיות קואורדינציה, הפרעה 
בדיבור, ירידה בחשק המיני, קהות חושים, דימום מהאף, נשירת 
שיער, יובש בעיניים, שינויים במיקוד הראיה )אקומודציה(, אין 
אונות, שינויים במחזור החודשי, אצירת שתן, תכיפות ודחיפות 
במתן שתן, נפח שתן גדול, כאב בשד, דיסטוניה )התכווצות שרירי 
הצוואר, קשיי בליעה, קשיי נשימה, הוצאה של הלשון(, נפיחות 

בבטן ומוות על רקע סוכרת.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות:

צמרמורת, חום, אפקט הנגאובר, חסימת מעיים, כבד שומני, 
אוסטאופורוזיס, תרדמת, בצקת בריאות, התרחבות אישונים, 

מוות פתאומי.
תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה:

תגובה אלרגית ]כגון: תגובה אנאפילקטית, התנפחות הפנים או 
הגרון )אנגיואדמה(, גירוד, פריחה[, תרדמת הקשורה לסוכרת, 
קטואצידוזיס, צהבת, דלקת בלבלב ובכבד, פגיעה בכבד, תסמונת 
הרגליים העצבניות )Restless legs syndrome(, נויטרופניה 
)ירידה בסוג מסוים של תאי דם לבנים(, זקפה כואבת וממושכת 
)פריאפיזם(, פגיעה בשרירים הגורמת לכאבים )רבדומיוליזיס(, 

פקקת ורידים, גמגום.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, 
או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך 

להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה 
על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא 
 )www.health.gov.il( בדף הבית של אתר משרד הבריאות

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.
לחלופין, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום   ∙
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע 

הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
 )exp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה  ∙
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון 

של אותו חודש.
 25ºC יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שאינה עולה על  ∙

ובמקום מוגן מאור.
מידע נוסף  .6

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
זאפה:

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, Crospovidone, Magnesium 
stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-
6478. 

:ODT זאפה
Ludiflash [D-Mannitol, Crospovidone, Poly (vinyl 
acetate), Povidone], Crospovidone, Sodium stearyl 
fumarate, Grape flavour, Acesulfame potassium. 
טבליות זאפה 5 מכילות: 116.45 מ"ג לקטוז מונוהידראט לטבליה.
מונוהידראט  לקטוז  מ"ג   174.68 מכילות:   7.5 זאפה  טבליות 

לטבליה.
טבליות זאפה 10 מכילות: 232.9 מ"ג לקטוז מונוהידראט לטבליה.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
זאפה:

זאפה ארוזה בתוך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות לתוך 
אריזת קרטון.

זאפה 5 וזאפה 10 הינן טבליות עגולות, קמורות משני צידיהן, 
בצבע צהוב, עם קו חציה מצידן האחד. 

זאפה 7.5 הינן טבליות עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע 
צהוב.

:ODT זאפה
זאפה ODT ארוזה בתוך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות 

לתוך אריזת קרטון.
זאפה ODT הינן טבליות עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע 

צהוב בהיר.
זאפה ODT הינן טבליות מסיסות בפה המיועדות לבליעה.

עבור זאפה 5 וזאפה 10 קיימים גדלי אריזה של 5, 7, 10, 14, 
15, 28, 30 ו- 56 טבליות.

עבור זאפה 7.5, זאפה ODT 5 וזאפה ODT 10 קיימים גדלי 
אריזה של 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56 ו- 60 טבליות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
ת"א   ,21429 ת.ד.  בע"מ,  אוניפארם  הרישום:  בעל  שם 

.6121301
שם היצרן וכתובתו: תרימה בע"מ, קיבוץ מעברות.

עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בתאריך: יולי 2013 
ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך: יולי 2018.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד 
הבריאות:

זאפה 5: 00 33248 70 146 זאפה 7.5: 00 33250 71 146 
 150 20 33645 00 :5 ODT זאפה 10: 00 33251 72 146 זאפה

150 21 33756 00 :10 ODT זאפה
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על 

אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN  
ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’  

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with  

a doctor’s prescription only.

Zappa 5, 7.5, 10 Zappa ODT 5, 10
Tablets  Orodispersible tablets

Composition:
Each Zappa 5 tablet contains: olanzapine 5 mg
Each Zappa 7.5 tablet contains: olanzapine 7.5 mg
Each Zappa 10 tablet contains: olanzapine 10 mg
Each Zappa ODT 5 orodispersible tablet contains: 
olanzapine 5 mg
Each Zappa ODT 10 orodispersible tablet contains: 
olanzapine 10 mg
For the list of inactive ingredients, please see section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety before using the 
medicine. This leaflet contains concise information about 
the medicine. If you have further questions, refer to the 
doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed for the treatment of your 
ailment. Do not pass it on to others. It may harm them, even 
if it seems to you that their ailment is similar.
Essential information about the preparation:
Antipsychotics (like Zappa and Zappa ODT) may increase 
the risk of death in elderly patients who suffer from 
confusion, memory loss and loss of touch with reality 
(dementia associated with psychosis). The preparation is 
not intended for treatment of psychosis in elderly patients 
who suffer from dementia.
Zappa and Zappa ODT are intended for adults above the 
age of 18, due to the lack of information about its efficacy 
and safety in children and adolescents below the age of 
18.
1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED fOR?
Zappa and Zappa ODT are antipsychotics to treat 
schizophrenia patients and symptoms of psychotic 
disorders. In addition, the preparations are intended for the 
treatment of bipolar affective disorder.
Therapeutic group: Atypical antipsychotic medicines. 
2. BEfORE USING THE MEDICINE

 Do not use the preparation if:
∙ You are sensitive (allergic) to olanzapine or to any of 

the additional ingredients of the medicine. Signs of an 
allergic reaction include: rash, swallowing or breathing 
difficulties, swelling of the lips, face, throat or tongue.

∙ You are at risk of narrow-angle glaucoma-type 
(increased intraocular pressure) eye problems.

Special warnings regarding use of this medicine:
∙ Avoid situations in which an excessive increase in body 

temperature and dehydration are possible, such as 
increased physical activity or frequent stay in hot places. 
Be sure to drink fluids to prevent dehydration.

∙ Zappa and Zappa ODT may cause hypotension upon 
transition from lying down to sitting up. The symptoms 
include: dizziness, rapid or slow heart rate, and even 
fainting in some patients. This effect usually occurs at 
the beginning of treatment.

∙ Zappa and Zappa ODT can cause sleepiness, 
hypotension upon transition from lying down to sitting 
up, and motoric and sensory instability which may 
cause falls resulting in fractures and other injuries. Use 
with caution and consider the risks/benefits in patients 
with a medical history or who are taking medicines that 
may increase the risk of falls.

∙ Weight gain has been observed in patients taking Zappa 
and Zappa ODT. Weight should be monitored regularly.

∙ Monitor blood sugar and lipid levels since Zappa 
and Zappa ODT may cause an increase in these 
parameters.

∙ In patients with a medical history of low levels of white 
blood cells, blood count tests should be regularly 
performed during the first months of treatment for follow-
up. Zappa and Zappa ODT may cause a decrease in 
the levels of white blood cells. Discontinuation of Zappa 
and Zappa ODT treatment should be considered upon 
appearance of the first symptom of this condition. Patients 
suffering from reduced levels of white blood cells must be 
monitored for symptoms indicating infection or fever. If 
these occur, immediately discontinue the treatment with 
Zappa and Zappa ODT.

∙ Taking Zappa and Zappa ODT is not recommended 
for elderly patients suffering from dementia due to 
the possibility of severe side effects: falls, sleepiness, 
peripheral edema, unusual gait, urinary incontinence, 
lethargy, weight gain, weakness, fever, pneumonia, dry 
mouth, visual hallucinations, stroke and death.

∙ Patients with schizophrenia and bipolar disorders are 
at a greater risk of attempted suicide. Therefore, these 
patients must be closely monitored while being treated 
with Zappa and Zappa ODT.
 Before treatment with Zappa and Zappa ODT, tell the 

doctor if:
∙ You suffer, or have suffered in the past, from cardiac 

dysfunction.
∙ You suffer, or have suffered in the past, from a stroke or 

“mini-stroke” (temporary symptoms of stroke).
∙ You suffer from problems with the liver, gastrointestinal 

system (such as bowel obstruction).
∙ You suffer from problems of the blood system, nervous 

system, Alzheimer’s, bone marrow, breast cancer.
∙ You experience suicidal thoughts.
∙ You suffer, or have suffered in the past, from enlargement 

of the prostate gland.
∙ You suffer from epilepsy, diabetes or high blood sugar 

levels, high or low blood pressure, high levels of 
cholesterol or triglycerides in the blood.

∙ You are sensitive to any food or medicine. Zappa: This 
medicine contains lactose and may cause sensitivity in 
people sensitive to lactose. Zappa ODT: This medicine 
contains mannitol and acesulfame potassium.
 If you are taking, or have recently taken, other 

medicines, including non-prescription medicines or 
nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist. 
In particular, inform the doctor or pharmacist if you are 
taking:
∙ Diazepam: Concomitant administration of Zappa or 

Zappa ODT and diazepam may cause hypotension upon 
transition from lying down to sitting up (orthostatic).

∙ Medicines affecting the CYP1A2 enzyme, e.g., 
carbamazepine, fluvoxamine, omeprazole and rifampicin –  
may affect the levels of olanzapine in the blood.

∙ Medicines containing activated charcoal – may reduce 
the absorption of olanzapine.

∙ Medicines affecting the central nervous system such 
as sedatives, antidepressants and sleep medications, 
anti-epileptic medicines – care should be taken upon 
concomitant administration of these medicines and 
olanzapine.

∙ Medicines used to reduce blood pressure – olanzapine 
may enhance the blood pressure-lowering effect when 
administered in combination with these medicines.

∙ Medicines that mimic the action of dopamine (such as a 
medicine for the treatment of Parkinson’s – levodopa) - 
olanzapine may inhibit the activity of these medicines.
 Use of Zappa and Zappa ODT with food and drink:

Zappa and Zappa ODT may be taken with or without 
food.

 Use of the medicine and alcohol consumption:
Avoid consuming alcohol while using Zappa and Zappa 
ODT.

 Pregnancy and breastfeeding:
Consult a doctor or pharmacist before using the medicine.
Consult a doctor if you are pregnant or planning to get 

pregnant. Neonates may develop withdrawal syndrome if the 
mother has taken the medicine during the last trimester (the 
last three months) of pregnancy. The withdrawal syndrome 
includes the following symptoms: restlessness, tremor, 
muscle stiffness/weakness, sleepiness, nervousness, 
respiratory and feeding problems. If your child develops one 
or more of the above symptoms, contact the doctor.
Do not use the medicine if you are breastfeeding.

 Driving and operating machinery:
Use of this medicine may affect judgment capability, thinking 
capability and motor skills. Therefore, exercise caution while 
driving a vehicle, operating dangerous machinery and 
engaging in any activity which requires alertness.

 Smoking:
If you smoke – tell the doctor before commencing treatment 
with this medicine.
3. HOW SHOULD yOU USE THE MEDICINE?
∙ Always use according to the doctor’s instructions. Check 

with the doctor or pharmacist if you are uncertain. 
∙ The dosage and treatment regimen will be determined by 

the doctor only. 
∙ Do not exceed the recommended dosage.
∙ Zappa 5 and Zappa 10: If necessary, the tablet can be 

halved for immediate use. There is no information about 
crushing or chewing the tablet. Swallow the medicine with 
a little water.
Zappa 7.5: Do not halve the tablet. There is no information 
about crushing or chewing the tablet. Swallow the tablet 
with a little water.
Zappa ODT: Separate one unit from the tray and carefully 
peel off the cover. Do not push the tablet. Take out the 
tablet with dry hands and immediately place it whole 
into your mouth. The tablet dissolves quickly in saliva; 
therefore, it can be easily swallowed with or without a 
drink.

∙ There is no information about use of this preparation in a 
nasogastric tube.

∙ Use this medicine at regular intervals, as determined by 
the attending doctor.

∙ If you accidentally take too high a dose, you may feel 
drowsy, experience impaired speech, aggressiveness 
or restlessness, rapid heart rate and a reduced level of 
consciousness.
If you took an overdose, or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, refer immediately to a doctor 
or proceed to a hospital emergency room, and bring the 
package of the medicine with you. 

∙ If you forgot to take this medicine at the required time, 
do not take a double dose. Take the next dose at the 
scheduled time and consult the doctor.

∙ Adhere to the treatment regimen recommended by the 
doctor.

∙ Even if there is an improvement in your health, do not 
stop treatment with the medicine without consulting the 
doctor or pharmacist.

∙ If you stop taking the medicine, you may experience: 
nausea, vomiting and sweating. 

∙ Do not take medicines in the dark! Check the label and 
the dose each time you take the medicine. Wear glasses 
if you need them. 

∙ Tests and follow-up: At the beginning and during 
treatment, monitor blood sugar levels, especially 
if you have diabetes or borderline sugar levels  
(100-126 mg/dL when fasting); blood lipid levels should 
also be monitored, especially in patients suffering from 
blood lipid level disturbances or risk factors of developing 
such disturbances.

∙ Weight gain is a common side effect of treatment with 
Zappa and Zappa ODT. Take this into account before 
beginning the treatment and routinely monitor weight.

∙ In patients with a history of low white blood cell levels, 
monitor white blood cell levels during the first months of 
treatment. Discontinuation of treatment with Zappa and 
Zappa ODT should be considered upon appearance of 

the first significant symptom indicating reduced white 
blood cells.

If you have further questions regarding use of the medicine, 
consult the doctor or pharmacist.
4. SIDE EffECTS
As with any medicine, use of Zappa and Zappa ODT may 
cause side effects in some users. Do not be alarmed by the 
list of side effects. You may not suffer from any of them.
Zappa and Zappa ODT may cause severe side effects:
1. Increased risk of death in elderly patients who are 

experiencing confusion, memory loss and loss of touch 
with reality (psychosis associated with dementia). Zappa 
and Zappa ODT are not intended for use in elderly 
patients with dementia.

2. Increase in blood sugar levels (hyperglycemia) may 
occur in patients suffering from diabetes as well as in 
patients who are not suffering from diabetes. Increase 
in blood sugar levels may cause:
∙ ketoacidosis - increased level of acid in the blood due 

to build-up of ketones
∙ coma
∙ death
Your doctor must perform blood tests for your blood 
sugar levels before starting and during treatment with 
Zappa and Zappa ODT. Patients who are not suffering 
from diabetes may experience an increase in blood 
sugar levels when discontinuing Zappa and Zappa 
ODT treatment.
Patients suffering from diabetes and some patients who 
did not suffer from diabetes when they started Zappa 
and Zappa ODT treatment, may need a medicine to 
reduce their blood sugar levels when discontinuing 
Zappa and Zappa ODT treatment.
If you suffer from diabetes, your doctor will instruct you 
how often to have blood tests for blood sugar levels.
Refer to a doctor if you experience symptoms of high 
blood sugar levels:
∙ increased thirst
∙ increased frequency of urination
∙ increased sensation of hunger
∙ weakness and tiredness
∙ nausea
∙ confusion or fruity breath odor

3. Increase in blood lipid and cholesterol levels may 
occur in patients who are being treated with Zappa and 
Zappa ODT. Your doctor must perform blood tests for 
blood cholesterol and lipid levels at the beginning of and 
during treatment even if you are not experiencing any 
symptoms.

4. Weight gain is very common in patients who are being 
treated with Zappa and Zappa ODT. Some patients 
experience extreme weight gain, therefore, your doctor 
must weigh you during the course of treatment with 
Zappa and Zappa ODT. Consult the doctor about 
watching your weight, such as a healthy diet and 
physical activity.

5. Increased frequency of stroke or “mini-stroke” - 
transient ischemic attack (TIA) in elderly people with 
psychosis associated with dementia (elderly people 
who are suffering from loss of touch with reality due 
to confusion and memory loss). Zappa and Zappa 
ODT are not approved for use in these patients.

6. Neuroleptic malignant syndrome - a rare but very 
serious condition which may occur in patients who 
are taking antipsychotic medicines, including Zappa 
and Zappa ODT. Neuroleptic malignant syndrome may 
cause death and requires hospitalization. Refer to the 
doctor immediately if you experience:
∙ high fever
∙ increased sweating
∙ stiff muscles
∙ confusion
∙ changes in your breathing, heartbeat and blood 

pressure

7. Drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS). This effect may include: rash, fever, 
swollen glands and involve other internal organs such as: 
liver, kidneys, lungs and heart. This effect can sometimes 
be lethal; therefore, tell the doctor immediately if you 
experience any of these signs.

8. Tardive dyskinesia – a condition that causes involuntary 
movements, mainly of the face or tongue. This effect may 
continue even after you stop treatment with Zappa and 
Zappa ODT. This effect may also start after you stop 
treatment with Zappa and Zappa ODT. Tell the doctor 
if you are having involuntary body movements.

9. Drop in blood pressure when changing position, 
including symptoms such as dizziness, fast or slow 
heartbeat, or fainting.

10. Difficulty swallowing which may cause food or 
beverages to reach the lungs.

11. Seizures - tell your doctor if you experience seizures 
during the course of treatment with Zappa and Zappa 
ODT.

12. Problems regulating body temperature - you may 
suffer from an increase in body temperature, for 
example, when you exercise or when you are in a 
very hot place. It is important to drink water to prevent 
dehydration. Refer to the doctor immediately if you 
become very ill and have symptoms of dehydration:
∙ excessive sweating or lack of sweat
∙ dry mouth
∙ fever
∙ increased thirst, urine retention

Additional side effects:
Side effects occurring very frequently:
Weakness, dry mouth, constipation, indigestion, sleepiness, 
dizziness, injury from an accident, sleep disorders, 
parkinsonism.
Side effects occurring frequently:
Fever, tremor, back ache, chest pain, limb pains, joint pains, 
increased heart rate, hypertension, vomiting, physical 
restlessness, increased appetite, behavioral changes, 
increased triglyceride levels in the blood, weight gain, 
hypotension upon transition from lying down to sitting 
up, bleeding under the skin manifesting as patches on the 
skin, peripheral edema, abnormal gait, stiff muscles, speech 
impediment, runny nose, cough, lazy eye, inflammation of 
the pharynx, drowsiness, urinary incontinence, urinary tract 
infection, increased prolactin levels, increased blood levels 
of alkaline phosphatase, discharge of milk from the breasts, 
enlarged breasts in men.
Side effects occurring infrequently:
Chills, facial edema, sensitivity to light, attempted suicide, 
stroke, vasodilatation, nausea, vomiting, tongue edema, 
reduced white blood cell levels, reduced platelet levels, 
high blood levels of bilirubin, low blood levels of proteins, 
coordination problems, impaired speech, reduced libido, 
lack of sensitivity, nose bleeding, hair loss, dry eyes, 
changes in visual focus (accommodation), impotence, 
changes in the menstrual cycle, urine retention, urinary 
frequency and urgency, large urine volume, breast pain, 
dystonia (spasm of the neck muscles, difficulty swallowing, 
difficulty breathing, tongue protrusion), abdominal distension 
and death due to diabetes.
Side effects occurring rarely:
Chills, fever, hangover effect, blocked intestine, fatty liver, 
osteoporosis, coma, pulmonary edema, dilated pupils, 
sudden death.
Side effects of unknown frequency:
Allergic reaction [such as: anaphylactic reaction, swelling of 
the face or throat (angioedema), itch, rash], diabetes-related 
coma, ketoacidosis, jaundice, pancreatitis and hepatitis, liver 
injury, restless legs syndrome, neutropenia (reduced number 
of a certain type of white blood cells), painful and prolonged 
erection (priapism), painful muscle injury (rhabdomyolysis), 
venous thrombosis, stuttering.

If a side effect occurs, if one of the side effects worsens, or 
if you suffer from a side effect not mentioned in this leaflet, 
consult with the doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of Health by 
clicking on the link “Report Side Effects of Drug Treatment” 
found on the Ministry of Health homepage (www.health.gov.il)  
that directs you to the online form for reporting side effects, 
or by reporting to “Unipharm Ltd”.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?
∙ Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine 

should be kept in a safe place out of the reach of children 
and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce 
vomiting unless explicitly instructed to do so by the 
doctor.

∙ Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) 
that appears on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month.

∙ Store the medicine at a temperature that does not exceed 
25°C and in a place protected from light.

6. fURTHER INfORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also 
contains:
Zappa:
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, Crospovidone, Magnesium 
stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-
6478.
Zappa ODT:
Ludiflash [D-Mannitol, Crospovidone, Poly (vinyl acetate), 
Povidone], Crospovidone, Sodium stearyl fumarate, Grape 
flavour, Acesulfame potassium. 
Zappa 5 tablets contain: 116.45 mg lactose monohydrate 
per tablet.
Zappa 7.5 tablets contain: 174.68 mg lactose monohydrate 
per tablet.
Zappa 10 tablets contain: 232.9 mg lactose monohydrate 
per tablet.
What the medicine looks like and the content of the 
package:
Zappa:
Zappa is packaged in a tray (blister), provided in a carton 
box.
Zappa 5 and Zappa 10 are round, biconvex, yellow tablets 
with a score line on one side.
Zappa 7.5 are round, biconvex, yellow tablets.
Zappa ODT:
Zappa ODT is packaged in a tray (blister), provided in a 
carton box.
Zappa ODT are round, biconvex, light yellow tablets.
Zappa ODT are orodispersible tablets, intended for 
swallowing.
For Zappa 5 and Zappa 10, there are pack sizes with 5, 7, 
10, 14, 15, 28, 30 and 56 tablets.
For Zappa 7.5, Zappa ODT 5 and Zappa ODT 10, there are 
pack sizes with 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56 and 60 tablets.
Not all package sizes may be marketed.
Registration Holder: Unipharm Ltd., P.O.B. 21429, Tel 
Aviv 6121301.
Manufacturer and address: Trima Ltd., Kibbutz 
Maabarot.
This leaflet was checked and approved by the Ministry 
of Health in July 2013 and was updated in July 2018 in 
accordance with the Ministry of Health guidelines.
Registration numbers of the medicine in the National Drug 
Registry of the Ministry of Health: 
Zappa 5: 146 70 33248 00 Zappa 7.5: 146 71 33250 00
Zappa 10: 146 72 33251 00 Zappa ODT 5: 150 20 33645 00 
Zappa ODT 10: 150 21 33756 00

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://unipharm.co.il/



