Vad bör jag veta om Lariam®tabletter?
•

Lariam®

är ett receptbelagt
läkemedel som används för att
förebygga och behandla malaria.
Malaria är en livshotande infektion.
Lariam® är inte verksamt mot alla
typer av malaria.
Lariam®-tabletterna

enligt
• Ta
anvisningar från läkaren innan du
reser, under din resa och efter din
återkomst från malariaområdet.
Lariam®-tabletter

• Ta inte
om du har,
eller någon gång har haft psykiska
störningar eftersom Lariam® kan
orsaka allvarliga psykiska
störningar hos vissa personer så
som självmord, självmordstankar
och självskadebeteende.

Ta inte Lariam®-tabletter om du
har, eller någon gång har haft:
• depression, tankar om självmord
• några andra psykiska störningar,
så som generaliserat
ångestsyndrom, schizofreni eller
psykos (förlorad kontakt med
verkligheten)
• anfall (konvulsioner eller kramper)
• allergi mot kinin, kinidin, Lariam®tabletter eller någon av dess
hjälpämnen
• allvarliga leverproblem
• svartvattenfeber (en komplikation
av malaria som påverkar blod
och njurar).

Ta inte Lariam®-tabletter om du
för närvarande använder ett
läkemedel mot malaria som heter
halofantrin.
När ska jag kontakta
sjukvårdspersonal?

Lariam® kan orsaka allvarliga
psykiska störningar hos vissa
personer. Tala omedelbart om för
din läkare om du upplever något av
följande när du tar Lariam®tabletter:
• självmordstankar

• Vid användning av Lariam®tabletter är det viktigt att vara
medveten om deras eventuella
biverkningar. Neuropsykiatriska
biverkningar kan uppstå vid
användning av Lariam®-tabletter.

• självskadebeteende

• Börja inte använda Lariam®tabletter om du har risk att
utveckla sådana tillstånd. (Se
avsnitt Ta inte Lariam®-tabletter
om…)

• rastlöshet

• svår ångest
• känslor av misstro mot andra
• syn- eller hörselstörningar
• depression
• ovanligt beteende eller
• förvirring
• sömnlöshet
• mardrömmar/onormala drömmar.

Uppsök läkare omedelbart.
Lariam®-

Behandlingen med
tabletter ska omedelbart avslutas
och ersättas med ett annat
malariaförebyggande läkemedel.
Andra biverkningar av Lariam®tabletter kan vara
anfall (konvulsioner eller
kramper), leverproblem,
hjärtproblem, illamående,
kräkningar, diarré, buksmärtor,
yrsel eller problem med balansen
(svindel), huvudvärk,
sömnproblem (sömnighet,
sömnlöshet, mardrömmar).

Hur du tar Lariam®-tabletter:
• Ta tabletterna en gång i veckan,
alltid på samma veckodag.
• Ta den första Lariam®-dosen 10
dagar innan avresa för att
säkerställa att Lariam® passar
dig.
• Ta en andra dos 3 dagar innan
avresa.
• Fortsätt att ta tabletterna under
hela din resa och under 4 veckor
efter hemkomsten.
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När ska jag uppsöka läkare?

(meflokin)

• Omedelbart, om du får
biverkningar.

Detta kort innehåller information
om eventuella psykiskt
relaterade biverkningar av
Lariam®-tabletter.

• Om du är osäker på ifall du har
någon av de listade
sjukdomarna (Ta inte Lariam®tabletter om…)

Läs också bipacksedeln som
finns i denna förpackning - den
ger dig mer detaljerad
information om Lariam®-tabletter.

• Om du misstänker att du kan ha
någon av de listade psykiskt
relaterade biverkningarna
(Lariam® kan orsaka allvarliga
psykiska störningar…)

Ha alltid detta kort med dig.
Visa alltid detta kort när du
besöker en läkare.

Jag tar Lariam®-tabletter
(meflokin) för att förebygga
malaria:

I nödfall, kontakta:
Läkarens namn:

Namn:

Kontakta även:
Namn:

Läkarens telefonnummer:
Telefonnummer:

Adress:
Läkarens stämpel:

Relation:
Födelsedatum:
Andra läkemedel/sjukdomar:
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