Mitä minun on tiedettävä
Lariam®-tableteista?
• Lariam® on reseptilääke,
jota käytetään malarian
estoon ja hoitoon. Malaria on
hengenvaarallinen infektio.
Lariam® ei tehoa kaikkiin
malariatyyppeihin.
• Ota Lariam® -tabletteja lääkärin
antaman ohjeen mukaan ennen
kuin matkustat, matkasi aikana
sekä malaria-alueelta palattuasi.
• Älä ota Lariam® -tabletteja, jos
sinulla on tai on joskus ollut
mielenterveyden häiriöitä, koska
Lariam® saattaa aiheuttaa
joillekin henkilöille vakavia
mielenterveyden häiriöitä, kuten
itsemurhan toteuttamisen,

itsemurha-ajatuksia ja
itsetuhoista käyttäytymistä.

Älä ota Lariam®-tabletteja, jos
sinulla on tai on joskus ollut:
• masennusta, itsemurha-ajatuksia
• muita mielenterveyshäiriöitä, kuten
ahdistuneisuushäiriö, skitsofrenia
tai psykoosi (kosketuksen menettäminen todellisuuteen)
• kohtauksia (kouristuskohtauksia
tai kouristelua)

komplikaatio, joka vaikuttaa vereen
ja munuaisiin).

Älä ota Lariam®-tabletteja, jos
parhaillaan käytät malarialääkettä, jota kutsutaan halofant-

riiniksi.

Milloin minun on käännyttävä
terveydenhuollon ammattilaisen puoleen?

• vaikea-asteisia maksan toimintahäiriöitä

• Lariam®-tablettien käytön aikana
on tärkeää olla tietoinen niiden
mahdollisista haittavaikutuksista.
Lariam®-tablettien käytön yhteydessä saattaa esiintyä neuropsykiatrisia haittavaikutuksia.

• mustavesikuumetta (malarian

• Älä aloita Lariam®-tablettien käyt-

• allergia kiniinille, kinidiinille,
Lariam®-tableteille tai jollekin
näiden tablettien apuaineista

tämistä, jos sinulla on tällaisten
tapahtumien kehittymisen riski.
(Ks. kohta Älä ota Lariam® tabletteja, jos).

Lariam® saattaa aiheuttaa
joillekin henkilöille vakavia
mielenterveyden häiriöitä.
Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista
Lariam®-tabletteja käyttäessäsi:
•
•
•
•
•
•
•

itsemurha-ajatuksia
itsetuhoista käyttäytymistä
voimakasta ahdistuneisuutta
epäilyksen tunteita muita kohtaan
näkö- tai kuuloharhoja
masennusta
levottomuuden tunnetta

•
•
•
•

poikkeavaa käyttäytymistä tai
sekavuuden tunnetta
unettomuutta
poikkeavia unia/painajaisia.

Hakeudu heti lääkäriin.
Lariam®-tablettien käyttö on
heti lopetettava ja on siirryttävä
käyttämään jotakin toista malarian
estolääkitystä.

Muita Lariam®-tablettien haittavaikutuksia saattavat olla

kohtaukset (kouristuskohtaukset tai
kouristelu), maksan toimintahäiriöt,
sydämen toimintahäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu,
heitehuimaus tai tasapaino-ongelmat (kiertohuimaus), päänsärky,
univaikeudet (unisuus, unettomuus,
painajaiset).

Miten Lariam®-tabletteja
otetaan:
• Ota tabletit kerran viikossa aina
samana viikonpäivänä.
• Ota ensimmäinen Lariam®-annos
10 päivää ennen matkasi alkamista, jotta voidaan varmistaa, että
Lariam® sopii sinulle.
• Ota toinen annos 3 päivää ennen
matkasi alkamista.
• Jatka tablettien ottamista koko
matkasi ajan ja vielä 4 viikon ajan
kotiin palattuasi.
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Lariam® 250mg
(meflokiini)
Tässä kortissa on tietoa
Lariam®-tablettien mahdollisista mielenterveyteen liittyvistä
haittavaikutuksista.
Lue myös lääkepakkauksen
sisältämä pakkausseloste, josta
saat tarkempaa tietoa Lariam®tableteista.
Pidä tämä kortti aina mukanasi.
Näytä tätä korttia aina lääkärin
vastaanotolla käydessäsi.

Milloin minun on käännyttävä
lääkärin puoleen?
• Heti, jos sinulle ilmaantuu
haittavaikutuksia
• Jos et ole varma, onko sinulla
jokin edellä luetelluista
sairauksista (Älä ota Lariamtabletteja, jos...)
• Jos epäilet, että sinulla saattaa
olla jokin luettelossa mainittu
mielenterveyteen liittyvä
haittavaikutus (Lariam saattaa
aiheuttaa joillekin henkilöille
vakavia mielenterveyden
häiriöitä…)

Käytän Lariam® (meflokiini)
tabletteja malarian
estohoitona.
Nimi:

Osoite:

Ota hätätapauksessa
yhteyttä:
Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Lääkärin leima:

Ota yhteyttä myös:
Nimi:

Puh.:

Sukulaisuussuhde:

Syntymäaika:
Muut lääkitykset/sairaudet:
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Potilaskortti

Lariam® 250mg
(meflokiini)

