
Hvordan man tager Xyrem®

Din æske med Xyrem® (natriumoxybat) indeholder en 
fl aske Xyrem® (natriumoxybat) oral opløsning, en fl askea-
dapter, en målesprøjte, to doseringsbægre med børnesik-
kert låg til forberedelse og opbevaring af dine to natlige 
doser og indlægssedlen for Xyrem® (natriumoxybat).

Læs indlægssedlen for yderligere vigtig information før du 
tager dine første doser Xyrem® (natriumoxybat). Tag altid 
Xyrem® (natriumoxybat) nøjagtigt efter lægens anvisning. 
Kontakt lægen, hvis du har yderligere spørgsmål eller be-
kymringer vedrørende Xyrem® (natriumoxybat). Gør begge 
doser klar inden sengetid.
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1. Flaskelåget fjernes ved at trykke det ned, mens det 
drejes mod uret (mod venstre). Når låget er fjernet, 
sættes fl asken i opret stilling på et bord. Toppen 
af fl asken er forseglet med plastikfolie, som skal 
fjernes, før fl asken tages i brug første gang. Mens 
fl asken holdes i opret stilling, indsættes fl askea-
dapteren i fl askehalsen. Det er kun nødvendigt at 
gøre dette første gang, fl asken åbnes. Derefter kan 
adapteren efterlades i fl asken til efterfølgende

 brug (se fi gur 2).

2. Sæt derefter 
spidsen af 
målesprøjten ind 
midt i fl askens 
åbning, og tryk 
hårdt nedad 
(se fi gur 3).

2013 UCB S.A., Belgium. Alle rettigheder reserveret



Fig 4.

Fig 5.

3. Mens fl asken og 
sprøjten holdes med 
den ene hånd, trækkes 
den foreskrevne dosis 
op med den anden hånd 
ved at trække i stemp-
let. BEMÆRK: Læge-
midlet vil ikke løbe ind 
i sprøjten, medmindre 
fl asken holdes i opret 
stilling (se fi gur 4).

4. Fjern sprøjten fra fl askens åbning. Tøm lægemidlet 
fra sprøjten ned i et af de medfølgende doserings-
bægre ved at trykke på stemplet (se fi gur 5). 
Gentag dette for det andet doseringsbæger. 
Hæld derefter ca. 60 ml vand i hvert doserings-
bæger – 60 ml er ca. 4 spiseskefulde (se fi gur 5).
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5. Sæt de medfølgende låg på 
doseringsbægrene, og drej 
hvert låg med uret (mod 
højre), til det klikker og lå-
ser i den børnesikre stilling 
(se fi gur 6). Skyl sprøjten 
med vand.

6. Lige før du går i seng anbringes den anden dosis i 
nærheden af sengen. Det kan være nødvendigt at 
stille vækkeuret, så du er sikker på at vågne, når 
du skal tage den anden dosis tidligst 2½ time og 
senest 4 timer efter første dosis. Fjern låget fra det 
første doseringsbæger (se fi gur 7) ved at trykke den 

børnesikre låsetap ned 
og drej låget mod uret 
(mod venstre). Drik hele 
den første dosis, mens 
du sidder i sengen, sæt 
låget på igen, og læg 
dig straks ned.

7. Når du vågner 2½ til 4 timer senere, fjernes låget fra 
det andet doseringsbæger. Mens du sidder i sengen, 
drikkes hele den anden dosis, lige før du lægger dig 
ned for at sove videre. Sæt låget på igen.

 Læs indlægssedlen for Xyrem® (natriumoxybat) som 
ligger i æsken sammen med Xyrem® (natriumoxybat) 
og tal med din læge eller apotekspersonalet for at få 
yderligere detaljer om informationen i denne video-
præsentation.

Denne information er en del af en risikostyringsplan, som er blevet anmodet fra det 
Europæiske lægemiddelagentur.
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