
Patientkort

Viktig säkerhetsinformation
för patienter

(natriumoxibat)

Gör
• Ha alltid detta kort med dig.

• Visa detta kort för läkare och apotekspersonal involverade  
i din behandling.

• Ta med dig en lista över alla dina läkemedel när du besöker 
läkare eller apotek.

• Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga 
symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar 
på att skada andra, medan du tar Xyrem®.

• Förvara Xyrem® utom syn- och räckhåll för barn.

Denna information är en del av det riskhanteringsprogram som begärts av EMA.



___________________________________________________________
Patientens namn
 
___________________________________________________________
Patientens telefonnummer 

___________________________________________________________
Namn på närmast anhörig

___________________________________________________________
Telefon till närmast anhörig

___________________________________________________________
Namn på behandlande läkare

___________________________________________________________
Telefon till behandlande läkare

___________________________________________________________
Telefonnummer för akut medicinsk assistans

Kontakt- 
information

Datum då Xyrem®  
först förskrivits:
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Xyrem® kan sänka din andning och medvetandegrad.

GÖR INTE något av följande:

• Drick INTE alkohol medan du behandlas med Xyrem®.

• Ta INTE mer än den dos din läkare förskrivit.

• Kör INTE bil eller använd tunga maskiner inom 6 timmar 
efter att du tagit Xyrem®.

• Ta INTE några andra läkemedel utan att ha diskuterat 
dem med din läkare.

• Dela INTE  Xyrem® med någon annan.

Viktig säkerhetsinformation 
för patienter



Denna patient tar Xyrem® för behandling av narkolepsi med 
kataplexi.

Xyrem® kan orsaka andningsdepression, hämning av CNS, epileptiska 
anfall, psykos, depression och självmordsbenägenhet.

Opioider eller barbiturater bör inte användas tillsammans med 
Xyrem®. Andra CNS-hämmande läkemedel och läkemedel som 
kan ge andningsdepression bör undvikas. Var särskilt försiktig vid 
användning av topiramat och valproat tillsammans med Xyrem®.

Xyrem® är potentiellt missbruks- och beroendeframkallande.

Vänligen läs produktresumén för Xyrem® innan förskrivning/ 
dispensering av andra läkemedel till denna patient.

Viktig säkerhetsinformation 
för läkare/apotekare

N
E

/X
R

17
10

/0
02

8 
 1

0/
20

17
   

  

UCB Pharma AB
Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm
Tel: +46 40 294 900
Email: info.ucbnordic@ucb.com


