Arixobat 500 mg/ml oral lösning
FAQ Patientinformation – Arixobat

Vanliga frågor från patienter angående säkerheten vid
Arixobatbehandling
Här är några frågor du kan ha om att ta Arixobat.
Om du har ytterligare frågor, vänligen tala med din behandlande läkare och läs bipacksedeln.
1. Vad är Arixobat?
Arixobat är ett receptbelagt läkemedel, som tas via munnen för behandling av vuxna patienter som
• Regelbundet somnar under dagen på oväntade tidpunkt (narkolepsi).
• Känner plötslig svaghet och muskelförlamning orsakad av starka känslor (kataplexi).

2. Får jag dricka alkohol när jag tar Arixobat?
Nej, du får inte dricka alkohol alls, medan du tar Arixobat.
Effekten av Arixobat kan öka och det kan leda till försämrad andning (hypoventilation), som kan bli livshotande.
Du kan också uppleva förvirring och/eller tankestörningar.

3. Vilka alvarliga biverkningar kan uppstå när jag tar Arixobat?
Försämrad andning (hypoventilation)
Arixobat kan försämra andningen. Om du har andnings- eller lungproblem, berätta det för din läkare innan
du börjar ta Arixobat. Om du är överviktig ökar risken förminskad andningsförmåga. Dessutom bör du inte
konsumera alkohol medan du tar Arixobat, eftersom detta också ökar risken för nedsatt andning. Den
nedsatta andningen kan bli allvarlig och till och med livshotande.
Depression och självmordstankar
Om du utvecklar depressiva känslor eller tankar på att skada dig själv när du tar Arixobat, bör du kontakta din
läkare omedelbart. Du bör också berätta för din läkare, om du tidigare har haft depression.
Medvetandepåverkan
Eftersom Arixobat verkar direkt på hjärnan kan du uppleva dåsighet och nedsatt medvetande. Detta kan leda
till koma, som kan bli livshotande. Det är därför viktigt att du inte dricker alkohol medan du tar Arixobat. Du
får inte ta andra läkemedel, som orsakar dåsighet. Du får inte heller köra bil eller använda maskiner
åtminstone 6 timmar efter du har tagit Arixobat.
Krampanfall
Arixobat kan orsaka krampanfall (epileptiska anfall). Om du tidigare haft krampanfall, måste du tala om detta för
din läkare innan du tar Arixobat.
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Beroende/missbruk/felaktig användning
Arixobat innehåller den aktiva ingrediensen natriumoxybat (4-hydroxybutanoic syra, natriumsalt). Natriumoxybat
är ett kemiskt ämne som har missbrukats och använts felaktigt. Därför kommer din läkare fråga dig om du
tidigare har missbrukat droger. Missbruk och felaktig användning av Arixobat är farligt och kan få livshotande
konsekvenser.
Detta är inte en fullständig lista över alla biverkningar av Arixobat. Kontakta din läkare eller vårdpersonal för
råd om biverkningar.

4. Är det säkert att ta Arixobat med andra läkemedel?
Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att läkaren som behandlar dig, vet vilka andra läkemedel du tar.
Detta inkluderar receptfria läkemedel. Arixobat får inte tas tillsammans med sömnframkallande läkemedel eller
läkemedel som minskar aktiviteten i centrala nervsystemet (t.ex. lugnande smärtstillande medel). Du måste
tala om för din läkare om du tar läkemedel, som kan påverka nervsystemet (antidepressiva läkemedel, valproat,
topiramat, fenytoin eller etosuximid).
Be din läkare om ett patientkort, som du alltid bör ha med dig för att påminna dig om i viktiga situationer
och hur du använder Arixobat. Visa detta kort för alla dina läkare så att de vet att du använder Arixobat.
Detta är särskilt viktigt om de andra läkarna ordinerar läkemedel.

5. Vad ska jag göra om jag av misstag tar mer Arixobat än föreskrivet?
Om du har tagit för mycket Arixobat (överdos), kontakta akutvården omedelbart. Att ta för mycket Arixobat
kan orsaka symtom som upprördhet, förvirring, rörelsestörningar, andningssvårigheter, dimsyn, kraftig
svettning, huvudvärk, kräkningar och nedsatt medvetande, inklusive koma och krampanfall.
Ta med dig Arixobat-flaskan, även om den är tom. Detta hjälper den medicinska personalen att behandla
dina symtom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar ta Arixobat?
Om du plötsligt slutar ta Arixobat kan du uppleva abstinenssymptom. Dina kataplexi-attacker kan återvända
och i sällsynta fall kan du uppleva sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnproblem, sömnighet,
hallucination eller onormalt tänkande.

7. Vilka andra viktiga aspekter behöver jag veta när jag tar Arixobat?
• Dela aldrig Arixobat med andra människor.
• Ta endast den dos som ordinerats för dig. Kontakta din läkare om du tror att dosen ska ändras.
• Håll alltid ett intervall på minst 2 till 3 timmar mellan sista måltid och intag av Arixobat. Följ alltid samma
tidpunkt för dosering i förhållande till måltider.
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• Förvara alltid Arixobat på en säker plats och i originalförpackningen.
• Arixobat måste förvaras utom räckhåll för barn.
• Lämna tillbaka oanvända läkemedel till apoteket för bortskaffande.
• Om du märker några ovanliga sjukdomssymtom när du tar Arixobat, till exempel konstiga tankar, inklusive
tankar på att skada andra, eller om du har ytterligare frågor, kontakta din läkare omedelbart.
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