
Xyrem® Patientkort

Viktig sikkerhetsinformasjon

Du må
• Alltid ha med deg dette kortet.

•  Vise dette kortet til alle leger eller helsepersonell som er
 involvert i behandlingen din.

• Ha med deg en liste over alle legemidlene du bruker 
 når du går til legen eller helsepersonell.

•  Informere legen umiddelbart dersom du får uvanlige 
 symptomer når du bruker Xyrem®, som f.eks. merkelige 

tanker, inkludert tanker om å skade andre.

• Oppbevare Xyrem® utilgjengelig for barn.

Denne informasjonen er en del av risikohåndteringsprogrammet som kreves av 
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

Etter krav fra 
Statens legemiddelverkSikkerhetsinformasjon



___________________________________________________________
Pasientens navn
 
___________________________________________________________
Pasientens telefonnummer

___________________________________________________________
Navn på pårørende

___________________________________________________________
Pårørendes telefonnummer

___________________________________________________________
Navn på behandlende lege

___________________________________________________________
Legens telefonnummer

___________________________________________________________
Kontaktnummer for akutt medisinsk hjelp

Kontakt-
informasjon

Dato for første
forskrivning
av Xyrem®:
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Xyrem® kan gi nedsatt pustefunksjon og bevissthet.

Gjør IKKE noe av følgende:

• IKKE drikk alkohol når du bruker Xyrem®.

• IKKE ta mer enn den dosen legen har forskrevet.

• IKKE kjør bil eller bruk maskiner før etter at det er gått
 6 timer etter at du har tatt Xyrem®.

• IKKE bruk andre legemidler med mindre du først har
 diskutert dette med legen.

• IKKE gi Xyrem® videre til andre.

Viktig sikkerhetsinformasjon
for pasienter



Denne pasienten bruker Xyrem® til behandling av narkolepsi med
katapleksi.

Xyrem® kan forårsake respirasjons- og CNS-depresjon, anfall,
psykotiske hendelser, depresjon og selvmordsforsøk.

Opioider eller barbiturater skal ikke brukes sammen med Xyrem®.

Andre respirasjons- og CNS-dempende legemidler bør unngås. Vær
spesielt forsiktig med å bruke topiramat og valproat sammen med
Xyrem®.

Xyrem® har et misbruks- og avhengighetspotensial.

Vennligst se preparatomtalen for Xyrem® før forskrivning/utlevering 
av andre legemidler til denne pasienten.

Viktig sikkerhetsinformasjon
for leger/helsepersonell
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UCB Pharma AB
Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo
Tlf: 47 67 16 5880
E-mail: info.ucbnordic@ucb.com


