Kuinka Xyrem®-valmistetta
käytetään
Xyrem®-pakkaus sisältää yhden lääkepullon, mittaruiskun,
pulloon painettavan adapterin ja kaksi annosmittaa,
joissa on turvasulkimet sekä pakkausselosteen.
On tärkeää, että käytät Xyrem®-annosten valmistamiseen vain pakkauksessa olevaa mittaruiskua.

sseloste

Pakkau

Valmista molemmat annokset ennen nukkumaan menoa.
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Ennen kuin otat ensimmäisen Xyrem®-annoksen, lue
pakkausseloste, sillä se sisältää tärkeää lisätietoa.
Ota Xyremiä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
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Kuva 1.

1.

Poista pullon suljin painamalla sitä alaspäin ja
kiertämällä sitä vastapäivään (vasemmalle). Poistettuasi sulkimen aseta pullo pöydälle pystyasentoon.
Pullon suulla on muovilla päällystetty foliosinetti,
joka pitää poistaa ennen pullon ensimmäistä
käyttökertaa. Pidä pullo pystyasennossa ja työnnä
pulloon painettava adapteri pullon kaulaan. Tämä
tehdään vain, kun pullo avataan ensimmäisen
kerran. Adapteri voidaan jättää pulloon myöhempiä
käyttökertoja varten (ks. kuva 2).

Kuva 2.

Työnnä mittaruiskun kärki
pullonsuun
keskustassa
olevaan aukkoon ja paina
lujasti alaspäin
(ks. kuva 3)

Kuva 3.
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2.

3.

Pitele pulloa ja
ruiskua toisella
kädellä ja vedä
ruiskuun ohjeenmukainen lääkeannos vetämällä
mäntää toisella
kädellä. HUOMAA:
Ruiskuun ei tule
lääkettä, ellei pullo
ole pystyasennossa (ks. kuva 4)

Kuva 4.

Ota ruisku ulos pullonsuun keskustassa olevasta
aukosta. Tyhjennä lääke ruiskusta toiseen annosmittaan painamalla mäntää. Tee sama toisen annosmitan kohdalla. Lisää kumpaankin annosmittaan
noin 60 ml vettä (60 ml on noin 4 ruokalusikallista)
(ks. kuva 5).

Kuva 5.
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4.

5.

Pane annosmittoihin
sulkimet kiertämällä
myötäpäivään (oikealle)
kunnes kuuluu napsahdus ja suljin lukittuu
lapsiturvallisesti
(ks. kuva 6). Huuhtele
ruisku vedellä.
Kuva 6.

6.

Aseta toinen annos vuoteesi lähelle juuri ennen
nukkumaan menoa. Sinun on ehkä pantava
herätyskello soimaan, jotta heräisit ottamaan toisen
annoksen aikaisintaan 2,5 tunnin ja viimeistään
4 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Poista
ensimmäisen annosmitan suljin (ks. kuva 7) painamalla turvalukitusnipukkaa ja kiertämällä
suljinta vastapäivään
(vasemmalle). Ota
ensimmäinen annos
vuoteessa istuen,
laita suljin takaisin
paikoilleen, ja asetu
heti makuulle.
Kuva 7.
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Kun heräät 2,5–4 tunnin kuluttua, avaa toisen
annosmitan suljin. Ota toinen annos vuoteessa
istuen, asetu heti makuulle ja jatka uniasi. Laita
toisen mitan suljin takaisin paikoilleen.
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7.

