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VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION TIL PATIENTER

•  Hav altid dette kort med dig.
•  Vis dette kort til alle læger og alt apotekspersonale, som er involveret i  
    din behandling.
•  Medbring en liste over al din medicin, når du besøger lægen eller apoteket.
•  Hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom mærkelige tanker,   
    herunder tanker om at skade andre, selvmordsforsøg, mental forstyrrelse  
    inklusive at se eller høre ting, der ikke er reelle (hallucinationer),  
    usammenhængende tale eller desorienteret og ophidset opførsel,   
    åndedrætsbesvær og kramper under behandling med Arixobat, skal du  
    straks kontakte din læge.
•  Opbevar Arixobat utilgængeligt for børn

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION TIL PATIENTER

Arixobat kan forårsage åndedrætsbesvær og nedsat bevidsthed.
GØR IKKE noget af det følgende:

•  Drik ikke alkohol, mens du tager Arixobat.

•  Tag ikke mere end den dosis, som din læge har ordineret.

•  Kør ikke bil eller betjen ikke maskiner inden for 6 timer efter indtagelse   
    af Arixobat.

•  Tag ikke andre lægmidler uden først at drøfte det med din læge.

•  Giv ikke Arixobat til andre.
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VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION TIL LÆGER/APOTEKSPERSONALE 

Denne patient tager Arixobat for behandling af narkolepsi med katapleksi.

Arixobat kan forårsage respirations- og CNS-depression, krampeanfald, 
psykose, depression og selvmordstanker.

Opioider eller barbiturater må ikke tages/anvendes i kombination med 
Arixobat. Samtidig indtagelse/anvendelse af andre respirationsdæmpende 
midler eller CNS-dæmpende stoffer skal undgås. Der skal udvises særlig 
forsigtighed ved anvendelse af topiramat og valproat sammen med Arixobat.

Arixobat har potentialet til at blive misbrugt/forkert brugt/blive 
afhængighedsdannende.

Der henvises til produktresuméet for Arixobat forud for ordination/
udlevering af andre lægemidler til denne patient.

______________________________________________________________
Dato for første ordination af Arixobat

KONTAKTINFORMATION:

______________________________________________________________
Navn og telefonnummer på patienten

______________________________________________________________
Navn og telefonnummer på pårørende

______________________________________________________________
Navn og telefonnummer på den behandlende læge

______________________________________________________________
Kontaktnummer i tilfælde af nødsituation


