
Ofte stillede spørgsmål, 
som patienter kan have til 
sikkerheden af Xyrem®

Her er nogle spørgsmål, som du kan have når du tager
Xyrem® (natriumoxybat). Tal med din læge eller apo-
tekspersonalet, hvis du har andre spørgsmål, og læs 
indlægssedlen, der følger med din medicin.

1. Hvad er Xyrem® (natriumoxybat)?

Xyrem® er et oralt receptpligtigt lægemiddel til behandling af 
voksne, som:

• pludselig falder i søvn i løbet af dagen og på uventede 
 tidspunkter (narkolepsi).

• oplever pludselig mathed eller lammede muskler i forbindelse 
med stærke følelser (katapleksi).

2. Må jeg drikke alkohol, når jeg tager Xyrem® 
(natriumoxybat)?

Nej, du må ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem® (natrium- 
oxybat). Virkningen af Xyrem® (natriumoxybat) kan forstærkes, 
og du kan opleve åndedrætsbesvær (respirationsdepression), 
som kan være dødelig. Du kan også opleve svækket tankegang 
og forvirring.

3. Hvad er de alvorlige bivirkninger af Xyrem® 
(natriumoxybat)?

Åndedrætsbesvær (respirationsdepression)
Xyrem® (natriumoxybat) kan påvirke vejrtrækningen. Kontakt 
lægen, før du tager Xyrem® (natriumoxybat), hvis du har 
vejrtræknings- eller lungeproblemer. Du har også øget risiko 
for respirationsdepression, hvis du er overvægtig. Du bør ikke 
drikke alkohol, da alkohol også kan forøge risikoen for respira-
tionsdepression. Respirationsdepression kan være alvorlig og 
endda dødelig.



Depression og selvmordstanker
Hvis du føler dig deprimeret eller har tanker om at gøre skade på 
dig selv, mens du tager Xyrem® (natriumoxybat), skal du straks 
fortælle det til din læge. Du skal også fortælle det til din læge, 
hvis du tidligere har haft en depression.

Nedsat bevidsthed
Da Xyrem® (natriumoxybat) virker direkte på hjernen kan det 
forårsage døsighed og nedsætte din bevidsthed. Dette kan føre 
til koma og kan være dødelig. Det er vigtigt, at du ikke drikker 
alkohol, mens du tager Xyrem® (natriumoxybat). Tag ikke andre 
lægemidler, som forårsager døsighed. Kør ikke bil og betjen ikke 
maskiner inden for 6 timer efter indtagelse af Xyrem® (natrium-
oxybat).

Krampeanfald
Xyrem® (natriumoxybat) kan forårsage krampeanfald. Fortæl det 
til din læge, hvis du tidligere har haft krampeanfald, før du tager 
Xyrem® (natriumoxybat).

Afhængighed/forkert brug/misbrug
Det aktive stof i Xyrem® (natriumoxybat) er gamma-hydroxy-
butyrat (GHB). GHB er et stof, som er blevet misbrugt og brugt 
forkert. Din læge vil derfor spørge dig, om du nogensinde har 
misbrugt nogen form for medicin. Misbrug og forkert brug 
af Xyrem® (natriumoxybat) er farlig og kan have dødelig 
konsekvens.

Disse er ikke alle bivirkninger af Xyrem® (natriumoxybat). Tal 
med din læge og få medicinsk rådgivning om bivirkninger.

4. Er Xyrem® (natriumoxybat) sikkert at tage
 sammen med anden medicin?

Som ved al anden medicin, er det meget vigtigt, at du fotæller 
det til din læge, hvis du tager anden medicin. Dette gælder også 
medicin, som er købt uden recept. Xyrem® (natriumoxybat) bør 
ikke tages sammen med medicin, som forårsager døsighed eller 
medicin, som hæmmer aktiviteten i centralnervesystemet. Sørg 
for at fortælle lægen, hvis du tager medicin, der påvirker cen-
tralnervesystemets aktivitet (medicin mod depression, valproat, 
topiramat, phenytoin eller ethosuximid).

Bed sundhedspersonalet om Xyrem® (natriumoxybat) Patient 
informationskortet, som du kan have med dig til at minde dig om 
brugen af Xyrem® (natriumoxybat). Vis dette informationskort til 
alle dine læger, så de ved, at du tager Xyrem® (natriumoxybat). 
Dette er særlig vigtigt, hvis de udskriver anden medicin til dig.

 



5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ved et uheld tager 
mere end den ordinerede dosis (overdosis)?

Søg straks akut hjælp, hvis du har taget for meget Xyrem®

(natriumoxybat).

Symptomerne ved at tage for meget Xyrem® (natriumoxybat) kan 
omfatte ophidselse, forvirring, svækket bevægelighed, svækket 
vejrtrækning, sløret syn, voldsomme svedeture, hovedpine, opkast-
ning og nedsat bevidsthed, som kan føre til koma og krampeanfald. 
Hvis du medbringer medicinflasken med etiketten (også selvom 
den er tom), vil det hjælpe sundhedspersonalet til at behandle dine 
symptomer.

6. Hvad sker der, hvis jeg pludselig holder op 
 med at tage Xyrem® (natriumoxybat)?

Du kan opleve abstinenssymptomer, hvis du pludselig holder 
op med at tage Xyrem® (natriumoxybat). Du kan opleve, 
at katapleksianfaldene vender tilbage og du kan opleve 
søvnløshed, hovedpine, angst, svimmelhed, problemer med 
at sove, søvnighed, hallucinationer og unormal tankevirk-
somhed

7. Er der anden vigtig information, som jeg skal 
 vide om at tage Xyrem (natriumoxybat)?

• Giv ikke Xyrem® (natriumoxybat) til andre.

•  Tag kun den dosis, som din læge har foreskrevet. Tal med din 
læge, hvis du synes, at din dosis skal ændres.

•  Overhold altid et 2-timers tidsinterval mellem sidste måltid  
og indtagelse af Xyrem®.

• Opbevar altid Xyrem® (natriumoxybat) på et sikkert sted i den 
originale beholder.

• Opbevar Xyrem® (natriumoxybat) utilgængeligt for børn.

• Aflever ikke anvendt lægemiddel til apoteket.

• Hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom mærkelige 
tanker, herunder tanker om at skade andre, under behandling 
med Xyrem®, skal du straks kontakte din læge.
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