Her finner du noen spørsmål
som du kanskje har om Xyrem®.
Sørg for å kontakte helsepersonell
hvis du har andre spørsmål,
og les gjennom pakningsvedlegget
som finnes i hver legemiddelpakning.

UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Telefon: +45 32 462 400
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Ofte stilte spørsmål som pasienter
kan ha om sikkerheten ved bruk av
Xyrem® (natriumoksybat)

1
Hva er Xyrem ?
®

Xyrem® er en reseptpliktig mikstur som brukes til å behandle voksne som:
• hyppig faller i søvn på dagtid, og på uventede tidspunkt (narkolepsi);
• plutselig får svekkelse eller lammelse i muskler når de opplever sterke følelsesmessige
reaksjoner (katapleksi)
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Kan jeg drikke alkohol når jeg bruker Xyrem®?
Nei, du må ikke drikke alkohol når du bruker Xyrem®. Effektene av Xyrem® kan øke, og du
kan få pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen) som kan være livstruende. Du kan
også oppleve tregere tankegang og forvirring.

Nedsatt grad av bevissthet
Fordi Xyrem® virker direkte på hjernen, forårsaker det døsighet og kan gi nedsatt grad av
bevissthet. Dette kan føre til koma og være livstruende. Det er viktig at du ikke drikker
alkohol når du bruker Xyrem®. Du må ikke bruke andre legemidler som forårsaker døsighet.
Du må heller ikke kjøre bil eller bruke maskiner før det har gått minst 6 timer etter at du
har tatt Xyrem®.
Anfall
Xyrem® kan forårsake anfall. Hvis du tidligere har hatt anfall, må du informere legen om
dette før du bruker Xyrem®.
Avhengighet/misbruk/feilbruk
Virkestoffet i Xyrem® er gammahydroksybutyrat (GHB). GHB er et kjemisk stoff som kan
misbrukes og brukes på feil måte. Legen vil derfor spørre spesielt om du har misbrukt
narkotika tidligere. Misbruk og feil bruk av Xyrem® er farlig og kan få livstruende konsekvenser.
Dette er ikke alle bivirkningene som kan oppstå ved bruk av Xyrem®. Rådfør deg med legen
angående bivirkninger.
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	Hva gjør jeg dersom jeg ved et uhell tar
mer enn den dosen som er forskrevet?
Hvis du tar for mye av Xyrem® (overdose) skal du umiddelbart søke medisinsk hjelp.
Dersom du tar for mye av Xyrem® kan dette gi symptomer som uro, forvirring, nedsatt
bevegelighet, nedsatt pustefunksjon, tåkesyn, kraftig svetting, hodepine, oppkast, nedsatt
bevissthet som kan føre til koma og anfall.
Ta med deg den merkede flasken med legemidlet, selv om den er tom. Dette kan hjelpe
helsepersonellet med å behandle symptomene dine.

6
	Hva hvis jeg plutselig slutter å ta Xyrem®?

3
	Hvilke alvorlige bivirkninger har Xyrem®?

Dersom du plutselig slutter å ta Xyrem®, kan du få abstinenser. Du kan oppleve at
katapleksianfallene kommer tilbake, og i sjeldne tilfeller kan du få søvnløshet, hodepine,
angst, svimmelhet, søvnproblemer, søvnighet, hallusinasjoner og unormal tankegang.

4
Er det trygt å bruke Xyrem® samtidig med andre legemidler?

Pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen))
Xyrem® kan påvirke pustefunksjonen. Hvis du har problemer med pusten eller lungene skal
du informere legen om dette før du begynner å bruke Xyrem®. Hvis du er overvektig, er du
også mer utsatt for hemming av pustefunksjonen. Du må ikke drikke alkohol, da dette
også kan øke risikoen for hemming av pustefunksjonen. Hemming av pustefunksjonen kan
være alvorlig og til og med dødelig.

Som for alle legemidler, er det svært viktig at du informerer legen om hvilke andre legemidler du bruker, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Xyrem® skal ikke brukes samtidig
med legemidler som forårsaker døsighet eller samtidig med smertestillende legemidler
klassifisert som narkotika og som demper aktiviteten i sentralnervesystemet. Sørg for at du
informerer legen hvis du bruker legemidler som påvirker aktiviteten i sentralnervesystemet.
Sørg for at du informerer legen hvis du bruker legemidler som påvirker aktiviteten i sentralnervesystemet (antidepressiver, valproat, topiramat, fenytoin eller etosuksimid).

Depresjon og selvmordstanker
Kontakt lege umiddelbart dersom du føler deg deprimert eller har tanker om å skade deg
selv når du bruker Xyrem®. Hvis du tidligere har hatt depresjon, må du også informere
legen om dette.

Spør helsepersonellet om å få pasientkortet for Xyrem®, som er til å ha med seg og minne
deg på hvordan Xyrem® skal brukes. Vis dette kortet til alle leger du går hos, slik at de vet
at du bruker Xyrem®, spesielt hvis de også forskriver andre legemidler til deg.

7
	Er det andre viktige ting jeg skal vite
når jeg bruker Xyrem®?
• Ikke gi Xyrem® videre til andre.
• Bruk kun den dosen legen din har forskrevet.
Rådfør deg med legen dersom du tror dosen bør endres.
• Oppbevar alltid Xyrem® i originalpakningen, på et trygt sted.
• Oppbevar

Xyrem® utilgjengelig for barn.
• Lever

ubrukt legemiddel til apoteket.
• Kontakt

legen dersom du får uvanlige symptomer når du bruker Xyrem® eller hvis du har
noen spørsmål.

