Guide med vanliga frågor
för patienter som använder
Xyrem®
Denna guide innehåller frågor och svar om Xyrem® och
hur du använder det. Vi ber dig tala med sjukvårdspersonal angående andra eventuella frågor samt att läsa
igenom bipacksedeln som finns i Xyrem®-förpackningen.

1. Vad är Xyrem®?
Xyrem® är ett receptbelagt läkemedel som tas via munnen och
används för att behandla vuxna som:
• ofta somnar på dagtid och vid oväntade tillfällen (narkolepsi);
• drabbas av plötslig muskelsvaghet eller förlamning när de
upplever starka känslor (kataplexi).

2. Får jag dricka alkohol medan jag tar Xyrem®?
Nej, du får inte dricka alkohol medan du tar Xyrem®. Alkohol
kan förstärka Xyrems effekter och försvåra andningen (andningsdepression) och detta kan vara livshotande. Även störningar i tankeverksamheten eller förvirring kan förekomma.

3. Vilka allvarliga biverkningar har Xyrem®?
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Xyrem® kan påverka andningen. Om du har andningssvårigheter eller lungproblem ska du informera läkaren innan du börjar

12/2017

Andningssvårigheter (andningsdepression)

ta Xyrem®. Om du är överviktig är risken för andningsdepression större än vanligt. Alkohol ska inte heller användas eftersom den kan öka risken för andningsdepression. Andningsdepression kan vara allvarlig och till och med livshotande.

Depression och självdestruktiva tankar
Om du känner dig nedstämd eller har tankar på att skada dig
själv medan du tar Xyrem® ska du genast informera din läkare.
Du ska också informera din läkare om du tidigare har lidit av
depression.

Sänkt medvetandegrad
Eftersom Xyrem® verkar direkt på hjärnan orsakar det dåsighet
och kan sänka medvetandegraden. Detta kan leda till koma
och kan vara livshotande. Det är viktigt att inte dricka alkohol
under behandling med Xyrem®. Andra läkemedel som orsakar
dåsighet ska inte användas. Undvik även att köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter intag av Xyrem®.

Krampanfall
Xyrem® kan orsaka krampanfall. Innan du börjar ta Xyrem®
ska du tala om för läkaren om du har haft krampanfall tidigare.

Beroende/missbruk/felanvändning
Den aktiva substansen i Xyrem® är gammahydroxybutyrat
(GHB). GHB är en kemisk substans som har missbrukats
och felanvänts. Din läkare kommer därför att specifikt fråga
dig om du har missbrukat läkemedel tidigare. Missbruk och
felanvändning av Xyrem® är farligt och kan till och med leda
till dödsfall.
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Dessa är inte alla Xyrems biverkningar. Vi ber dig vända dig till
din läkare om du vill har mer information om biverkningarna.

4. Är Xyrem® säkert att använda tillsammans
med andra läkemedel?
Som med alla andra läkemedel är det mycket viktigt att du
informerar din läkare om alla andra läkemedel som du tar,
inklusive s.k. egenvårdsläkemedel. Xyrem® ska inte användas
i kombination med läkemedel som orsakar dåsighet eller
till exempel narkotiska smärtstillande läkemedel eller andra
läkemedel som kan dämpa det centrala nervsystemet. Kom
ihåg att tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar
aktiviteten i det centrala nervsystemet, antidepressiva läkemedel eller läkemedel som kroppen hanterar på liknande sätt, till
exempel valproat, topiramat, fenytoin eller etosuximid.
Be sjukvårdspersonal om ett patientkort för Xyrem® och ha
det alltid med dig för att påminna dig om hur Xyrem® ska
användas. Visa detta kort för alla läkare som behandlar dig så
att de vet att du tar Xyrem®, särskilt om de skriver ut andra
läkemedel till dig.

5. Vad ska jag göra om jag råkar ta mer Xyrem®
än den förskrivna dosen?
Sök genast akut hjälp om du tar för mycket Xyrem® (överdosering). Symtom på överdosering av Xyrem® kan vara
upprördhet, förvirring, nedsatt rörlighet, andningssvårigheter,
dimsyn, överdriven svettning, huvudvärk, kräkningar och sänkt
medvetandegrad som leder till koma samt krampanfall. Det
underlättar för sjukvårdspersonalen att behandla dina symtom
om du tar med dig den etikettförsedda läkemedelsflaskan,
även om den är tom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar att ta
Xyrem®?
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Om du plötsligt slutar att ta Xyrem® kan du uppleva abstinens.
De kataplektiska anfallen kan återkomma och i vissa sällsynta
fall kan sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, hallucinationer och onormala tankar förekomma.

7. Vad annat är viktigt att veta om behandling
med Xyrem®?
• Dela inte Xyrem® med någon.
• Använd endast den dos som din läkare skrivit ut till dig.
Om du anser att dosen behöver ändras, kontakta din läkare.
• Var noga med att vänta minst 2 timmar efter en måltid innan
du tar Xyrem®.
• Förvara alltid Xyrem® på en säker plats i originalförpackningen.
• Förvara Xyrem® utom syn- och räckhåll för barn
• Lämna tillbaka oanvänt läkemedel till ditt apotek
• Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga
symptom som till exempel ovanliga tankar, inklusive tankar
på att skada andra, medan du tar Xyrem®.
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