Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oral lösning (Natriumoxibat)
Formulär för inledning av behandling
Detta formulär för inledning av behandling är avsett att hjälpa dig och din patient använda natriumoxibat på ett säkert sätt.
Fyll i alla avsnitt i formuläret, underteckna och datera och förvara det i patientjournalen.
Se även produktresumén för fullständig information om Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oral lösning.

För fler exemplar av detta formulär, kontakta

(kompletteras lokalt)

Patient:

KRITERIER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
1.

Kontrollera att patienten uppfyller kriterierna för lämplig användning av natriumoxibat
Diagnostiserad med narkolepsi med kataplexi
Minst 18 år gammal
Ingen sjukdomshistorik med egentlig depression
Ingen aktuell användning av opioider eller barbiturater

2.

Bedöm om följande gäller för din patient och om det är lämpligt för patienten att använda natriumoxibat
Historik med drogmissbruk (natriumoxibat har missbruks- och beroendepotential)
Ytterligare risker för nedsatt andningsfunktion
Underliggande luftvägssjukdom
BMI ≥40 kg/m2
Tidigare historik med depression (depression/självmordsbenägenhet är en risk förknippad med användning
av natriumoxibat).
Historik med anfall
Historik med psykos

3.

Gå igenom patientens samtidiga läkemedelsintag och justera vid behov
Sederande hypnotikum
Antidepressiva
Modafinil
Läkemedel som ökar CNS-aktiviteten
Andra läkemedel som metaboliseras av GHB-dehydrogenas, bland annat valproat, fenytoin, topiramat eller
etosuximid

4.

Ge patienten råd om följande och gör klart när patienten behöver söka vård:
Det är viktigt att patienten inte dricker alkohol
Symtom på nedsatt andningsfunktion
Symtom på depression/självmordsbenägenhet
Natriumoxibats potential att orsaka anfall/kramper
Effekterna på CNS och att natriumoxibat ger en kraftig försämring av förmågan att köra bil och andra
fordon och att använda maskiner

5.

Förklara hur natriumoxibat ska förvaras säkert
Förvaras oåtkomligt för barn
Dela inte natriumoxibat med andra och sälj det inte

6.

Instruera patienten om:
Rätt dosering med doseringssprutan

7.

Ge patienten utbildningsmaterial
Patientkort
Vanliga frågor som patienter kan ha om natriumoxibats säkerhet
Broschyren om dosering och administrering

Jag bekräftar att jag har bockat av alla ovanstående punkter innan patienten börjar ta natriumoxibat
Läkarens/den sjukvårdsanställdas namn
Underskrift

Datum

Du kan rapportera biverkningar direkt till Laboratorio Reig Jofre, S.A. på pharmacovigilance@reigjofre.com eller till
Fimeas webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA
Fimea godkännandedatum: 13.11.2019

UPPFÖLJNINGSBESÖK
Patientens namn:
Datum för besöket:

KRITERIER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Bedöm patientens förmåga att ta natriumoxibat enligt ordinationen och uppmuntra patienten att ta det
Lämplig dosering
Se över vilka andra läkemedel patienter tar som kan ge läkemedelsinteraktioner
Var uppmärksam på tecken på missbruk, felanvändning eller annan avvikande användning av natriumoxibat
Betona hur viktigt det är att avstå från alkohol
Bedöm om nyttan med natriumoxibat fortfarande uppväger riskerna

riv av

UPPFÖLJNINGSBESÖK
Patientens namn:
Datum för besöket:

KRITERIER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Bedöm patientens förmåga att ta natriumoxibat enligt ordinationen och uppmuntra patienten att ta det
Lämplig dosering
Se över vilka andra läkemedel patienter tar som kan ge läkemedelsinteraktioner
Var uppmärksam på tecken på missbruk, felanvändning eller annan avvikande användning av natriumoxibat
Betona hur viktigt det är att avstå från alkohol
Bedöm om nyttan med natriumoxibat fortfarande uppväger riskerna

riv av

UPPFÖLJNINGSBESÖK
Patientens namn:
Datum för besöket:

KRITERIER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Bedöm patientens förmåga att ta natriumoxibat enligt ordinationen och uppmuntra patienten att ta det
Lämplig dosering
Se över vilka andra läkemedel patienter tar som kan ge läkemedelsinteraktioner
Var uppmärksam på tecken på missbruk, felanvändning eller annan avvikande användning av natriumoxibat
Betona hur viktigt det är att avstå från alkohol
Bedöm om nyttan med natriumoxibat fortfarande uppväger riskerna

