Često postavljana pitanja o
sigurnosti lijeka Xyrem®

5. Što činiti ako slučajno uzmem više od
propisane doze?
Ako uzmete previše Xyrema® (predoziranje), odmah zovite hitnu pomoć.

(natrijev oksibat)

Uzimanje previše Xyrema® može prouzročiti simptome poput
uznemirenosti, smetenosti, otežanog kretanja, otežanog disanja, zamagljenog vida, pojačanog znojenja, glavobolje, povraćanja i suženja svijesti koje vodi prema komi te napadaja. Medicinskom osoblju ćete pomoći u zbrinjavanju svojih simptoma
ako sa sobom uzmete označenu bocu s lijekom, čak i ako je
prazna.

U ovoj knjižici su navedena neka pitanja koja ćete možda imati
o uzimanju Xyrema®. Svakako razgovarajte sa svojim zdravstvenim radnikom o svim ostalim pitanjima koja ćete možda
imati te pregledajte Uputu o lijeku koja je u kutiji s lijekom.

6. Što ako naglo prestanem uzimati Xyrem®?
Ako naglo prestanete uzimati Xyrem® možda ćete doživjeti
simptome ustezanja. Možda će Vam se vratiti napadi katapleksije te, u rijetkim slučajevima, možete iskusiti nesanicu, glavobolju, tjeskobu, omaglicu, probleme sa spavanjem, pospanost,
halucinacije i abnormalno razmišljanje.

1. Što je Xyrem®?
Xyrem® je naziv oralnog lijeka koji se dobiva na recept i koji se
koristi za liječenje odraslih osoba koje:
• često zaspu tijekom dana i u neočekivanim trenucima
(narkolepsija)

7. Koje su ostale važne stvari koje moram znati
o uzimanju Xyrema®?
• Nemojte dijeliti svoj Xyrem ni s kim.
• Uzimajte samo dozu koju Vam je propisao Vaš liječnik. Ako
mislite da dozu treba promijeniti, obratite se svom liječniku.
• Uvijek poštujte 2-satni interval između zadnjeg obroka i uzimanja lijeka Xyrem®
• Uvijek čuvajte Xyrem® u njegovom originalnom pakiranju, na
sigurnom mjestu.
• Čuvajte Xyrem® izvan dohvata djece.
• Sav neiskorišteni lijek vratite u ljekarnu.
• Ako primijetite bilo koje neuobičajene simptome poput čudnih
misli, uključujući misli o ranjavanju drugih tijekom uzimanja
lijeka Xyrem®, odmah obavijestite svog liječnika.

• dožive iznenadnu slabost ili paralizu mišića kada osjete
snažne emocije (katapleksija)
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O svim sumnjama na nuspojave lijeka potrebno je obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog
radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu
možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode
(HALMED) putem:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED
aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine
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2. Mogu li piti alkohol dok uzimam Xyrem®?

Napadaji

Ne, ne smijete piti alkohol dok uzimate Xyrem®. Učinci Xyrema® mogu biti pojačani te možete doživjeti otežano disanje
(respiratornu depresiju) koje može biti fatalno. Možete također
doživjeti smanjenu mogućnost razmišljanja ili smetenost.

Xyrem® može prouzročiti napadaje. Prije uzimanja Xyrema®
trebate reći svom liječniku ako ste u prošlosti imali bilo kakve
napadaje.

3. Koje su ozbiljne nuspojave Xyrema®?

Aktivni sastojak Xyrema® je gama-hidroksibutirat (GHB). GHB
je kemikalija koja je bila zlouporabljivana i pogrešno rabljena.
Vaš liječnik će Vas stoga posebno pitati jeste li ikad zlouporabili droge/lijekove u prošlosti. Zlouporaba i pogrešna uporaba
Xyrema® je opasna i može dovesti do fatalnih posljedica.

Poteškoće s disanjem (respiratorna depresija)
Xyrem® može utjecati na disanje. Ako imate bilo kakvih problema s disanjem ili s plućima, to morate reći svom liječniku
prije uzimanja Xyrema®. Ako imate prekomjernu težinu, također imate povećani rizik od respiratorne depresije. Ne smijete
uzimati alkohol jer time također povećavate rizik od respiratorne depresije. Respiratorna depresija može biti ozbiljna, čak i
fatalna.
Depresija i suicidalne misli
Ako se osjećate deprimirano ili imate bilo kakve misli o tome
da si naudite dok uzimate Xyrem®, odmah obavijestite svog
liječnika. Također biste trebali obavijestiti svog liječnika ako ste
u prošlosti bolovali od depresije.
Smanjena razina svijesti

Ovisnost/zlouporaba/pogrešna uporaba

Ovo nisu sve nuspojave Xyrema®. Obratite se svom liječniku
za medicinski savjet oko nuspojava.
4. Je li sigurno uzimati Xyrem® s drugim lijekovima?
Kao sa svim lijekovima, vrlo je važno da obavijestite svog liječnika o svim ostalim lijekovima koje uzimate, uključujući i one
koje ste nabavili bez recepta. Xyrem® se ne smije uzimati u
kombinaciji s lijekovima koji izazivaju omamljenost, ili s lijekovima kao što su opioidni analgetici koji mogu prouzročiti depresiju središnjeg živčanog sustava. Svakako obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji utječu na aktivnost središnjeg
živčanog sustava (antidepresive, valproat, topiramat, fenitoin
ili etosuksimid).

Xyrem® izaziva omamljenost i može smanjiti Vašu razinu svijesti zato što djeluje izravno na mozak. To može dovesti do kome
i može biti fatalno. Važno je da ne uzimate alkohol dok uzimate
Xyrem®. Ne smijete uzimati nikakve druge lijekove koji izazivaju omamljenost. Također ne biste smjeli upravljati vozilima ni
raditi sa strojevima najmanje 6 sati nakon uzimanja Xyrema®.

Pitajte svog liječnika da Vam da Xyrem® Karticu s upozorenjima za bolesnika. Karticu nosite sa sobom da vas podsjeti o
primjeni Xyrema®. Pokažite tu karticu svim svojim liječnicima
kako bi znali da uzimate Xyrem®, posebice ako Vam oni propisuju druge lijekove.
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