Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oraaliliuos (Natriumoksibaatti)
Hoidon aloituksen lomake
Tämä hoidon aloituksen lomake auttaa Teitä ja potilastanne käyttämään natriumoksibaattia turvallisesti.
Täyttäkää kaikki lomakkeen osat, allekirjoittakaa ja päivätkää se ja säilyttäkää se potilastiedoissanne.
Katsokaa myös Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oraaliliuos täydelliset tiedot valmisteyhteenvedosta.

Lisää näitä lomakkeita saatte ottamalla yhteyttä

(täytetään paikallisesti)

Potilas:

TURVALLISEN KÄYTÖN KRITEERIT
1.

Varmistakaa, että potilas täyttää natriumoksibaatin aiheellisen käytön kriteerit
Narkolepsia-katapleksiadiagnoosi
Vähintään 18 vuoden ikä
Potilaalla ei ole ollut vakavaa masennusta
Potilas ei käytä tällä hetkellä opiaatteja tai barbituraatteja

2.

Arvioikaa, täyttääkö potilaanne mitään seuraavista ehdoista, ja onko natriumoksibaatin käyttö aiheellista
Potilas on väärinkäyttänyt huumaavia aineita (natriumoksibaatti voi johtaa väärinkäyttöön ja riippuvuuteen)
Hengitysvajeen muita riskitekijöitä
Taustalla vaikuttava hengityssairaus
BMI ≥40 kg/m2
Potilaalla on ollut psykoottista masennusta (natriumoksibaatti voi aiheuttaa masennusta/itsetuhoisuutta).
Potilaalla on ollut kouristuskohtauksia
Potilaalla on ollut psykoosi

3.

Käykää läpi potilaan tämänhetkinen lääkitys ja säätäkää sitä tarvittaessa
Sedatiiviset unilääkkeet
Masennuslääkkeet
Modafiniili
Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
Muut GHB-dehydrogenaasin metaboloimat lääkkeet, kuten valproaatti, fenytoiini, topiramaatti tai etosuksimidi.

4.

Antakaa potilaalle alla olevaa tietoa ja kehottakaa häntä tarvittaessa hakeutumaan hoitoon tai tutkimuksiin:
Alkoholin välttäminen on tärkeää
Hengitysvajauksen oireet
Masennuksen/itsetuhoisuuden oireet
Natriumoksibaatin aiheuttama kouristuskohtausten riski
Vaikutus keskushermostoon, sekä natriumoksibaatin vahvasti ajokykyä ja koneiden käytön kykyä
heikentävä vaikutus

5.

Selittäkää potilaalle, miten natriumoksibaattia säilytetään turvallisesti
Lääkkeen säilyttäminen lasten ulottumattomissa
Natriumoksibaattia ei tule antaa muille

6.

Opettakaa potilas:
Annostelemaan lääke ja käyttämään annosteluruiskua oikein

7.

Antakaa potilaalle tietoaineistoa
Potilaan muistutuskortti
Potilaiden usein kysymiä kysymyksiä natriumoksibaatin turvallisuudesta
Annosteluesite

Vahvistan varmistaneeni kaikki yllä mainitut asiat ennen kuin potilas alkaa saada natriumoksibaattia
Lääkärin/terveydenhuollon ammattilaisen nimi
Allekirjoitus

Pvm

Voitte ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Laboratorio Reig Jofre, S.A. -yritykselle osoitteeseen pharmacovigilance@reigjofre.com tai
Fimealle www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.
Fimean hyväksymispäivämäärä: 13.11.2019

SEURANTAKÄYNTI
Potilaan nimi:
Käyntipvm:

TURVALLISEN KÄYTÖN KRITEERIT
Arvioikaa potilaan natriumoksibaatin käyttö ja kehottakaa häntä käyttämään sitä määräyksen mukaisesti
Annoksen sopivuus
Käykää läpi samanaikaiset lääkitykset mahdollisten yhteisvaikutusten havaitsemiseksi
Pitäkää silmällä mahdollisen natriumoksibaatin väärinkäytön merkkejä
Alleviivatkaa alkoholin välttämisen tärkeyttä
Arvioikaa, ovatko natriumoksibaattihoidon hyödyt sen haittoja suuremmat
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