
Patientinfo

Vigtig sikkerhedsinformation 
til patienter

(natriumoxybat)

Husk
• Hav altid dette kort med dig.

• Vis dette kort til alle læger og alt apotekspersonale, 
 som er involveret i din behandling.

• Medbring en liste over al din medicin, når du besøger lægen 
eller 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.

• Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Denne information eren del af risikostyringsplanen, som er påkrævet af Det Europæiske Lægemiddelagentur



___________________________________________________________
Patientens CPR-nummer

___________________________________________________________
Patientens navn 

___________________________________________________________
Xyrem® (natriumoxybat)

___________________________________________________________
Patientens telefonnummer 

___________________________________________________________
Navn på pårørende

___________________________________________________________
Telefonnummer til pårørende

___________________________________________________________
Lægens navn

___________________________________________________________
Lægens telefonnummer

___________________________________________________________
Kontaktoplysninger til akut lægehjælp

Kontakt- 
information

Dato for første ordination
af Xyrem® (natriumoxybat) 
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Xyrem® (natriumoxybat) kan forårsage åndedrætsbesvær og
nedsat bevidsthed.

GØR IKKE noget af det følgende:

• Drik IKKE alkohol, mens du tager Xyrem® (natriumoxybat).

• Tag IKKE mere end den dosis, som din læge har ordineret.

• Kør IKKE bil eller betjen IKKE maskiner inden for 6 timer efter 
indtagelse af Xyrem® (natriumoxybat)

• Tag IKKE anden medicin uden først at drøfte det med din læge.

• Giv IKKE Xyrem® (natriumoxybat) til andre.

Vigtig sikkerhedsinformation 
til patienter



Denne patient tager Xyrem® (natriumoxybat) for behandling af 
narkolepsi med katapleksi.

Xyrem® kan forårsage respirations- og CNS-depression, krampean-
fald, psykose, depression og selvmordstanker.

Opioider eller barbiturater bør ikke anvendes samtidig med Xyrem® 
(natriumoxybat). 

Andre respirations- og CNS-supprimerende lægemidler bør undgås. 
Vær særlig forsigtig ved anvendelse af topiramat og valproat sam-
men med Xyrem®.

Xyrem® (natriumoxybat) har afhængighedspotentiale (misbrug eller 
forkert brug).

Der henvises til produkresuméet for Xyrem® (natriumoxybat) forud 
for ordination/udlevering af andre lægemidler til denne patient.

Vigtig sikkerhedsinformation
til læger/apotekspersonale
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UCB Nordic A/S 
Edvard Thomsens Vej 14,7
2300 København S
Telefon: +45 32 462 400
Email: info.ucbnordic@ucb.com


