Hur du använder Xyrem®
Din Xyrem® låda innehåller en flaska Xyrem® oral lösning,
en flaskadapter, en mätspruta, två doseringskoppar med
barnsäkra lock att använda vid förberedelse och lagring
av dina två kvällsdoser samt Xyrem® patientinformation.

Figur 1.

Vänligen läs patientinformationen för ytterligare viktig
information innan du tar dina första doser av Xyrem®.
Ta alltid Xyrem® exakt enligt din läkares anvisningar.
Om du har några ytterligare frågor eller funderingar
om Xyrem®, kontakta din läkare.
Du behöver förbereda båda doserna innan du går och
lägger dig.

1.

Avlägsna flasklocket genom att trycka ner samtidigt
som du vrider locket moturs (åt vänster). Efter att
du tagit bort locket, ställ flaskan upprätt på ett bord.
Det finns en plasttäckt försegling på flaskans topp,
vilken måste avlägsnas innan flaskan används
första gången. Medan du håller flaskan i upprätt
position, sätt i flaskadaptern i flaskans hals. Detta
behöver bara göras första gången flaskan öppnas.
Adaptern kan därefter lämnas kvar i flaskan vid all
efterföljande användning (se figur 2).
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2.

Sätt därefter
i spetsen av
mätsprutan
mitt i flaskans
öppning och
tryck ner hårt
(se figur 3).
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3.

Håll flaskan och
sprutan med ena
handen och dra
upp den förskrivna
dosen med den
andra handen
genom att dra upp
kolven. NOTERA:
Läkemedlet
kommer inte att
flyta in i sprutan
om du inte håller
flaskan upprätt
(se figur 4).
Figur 4.

4.

Avlägsna sprutan från flaskans mittöppning. Töm
läkemedlet från sprutan i en av de medföljande
doseringskopparna genom att trycka ner kolven.
Upprepa detta steg för den andra doseringskoppen.
Tillsätt därefter ca 60 ml vatten till varje doseringskopp – 60 ml är ca 4 matskedar (se figur 5).
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5.

Placera de medföljande
locken på doseringskopparna och vrid varje lock
medurs (mot höger) tills
det klickar och låser sig
i sin barnsäkra position
(se figur 6). Skölj ur
sprutan med vatten.
Figur 6.

6.

Placera din andra dos i närheten av din säng strax
innan du går och lägger dig. Du kanske måste sätta
ett alarm så att du vaknar och kan ta din andra
dos tidigast 2.5 timmar och senast 4 timmar efter
din första dos. Avlägsna locket från den första
doseringskoppen (se figur 7) genom att trycka ner
det barnsäkra locket
och vrida det moturs
(mot vänster). Drick
hela den första dosen
sittande i sängen, sätt
på locket och lägg dig
sedan genast ner.

När du vaknar 2.5 till 4 timmar senare, avlägsna
locket från den andra doseringskoppen. Sätt dig
upp i sängen och drick hela den andra dosen precis
innan du lägger dig ner för att fortsätta sova. Sätt
på locket på den andra koppen.
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7.
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Figur 7.

