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Checklista för vårdpersonal – Arixobat

Checklista inför behandlingsstart

Denna checklista inför behandlingsstart ska säkerställa rätt användning av Arixobat. Vänligen fyll i alla delar av 
listan, datera det, och arkivera det i patientjournalen.

Läs också produktresumén för fullständig information om Arixobat. För fler checklistor, vänligen kontakta oss på:

Aristo Pharma Nordic, Tonsbakken 16-18, DK-2740 Skovlunde, Danmark
Info.nordic@aristo-pharma.dk

___________________________________________________________________
Patientens namn

1) Kontrollera att patienten uppfyller kriterierna för den avsedda användningen av Arixobat:
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Kriterier för säker användning

Diagnosticerad narkolepsi med kataplexi 

Patienten är ≥ 18 år

Ingen anamnes av egentlig depression eller brist på succinylsemialdehyddehydrogenas

Ingen aktuell användning av opioider och/eller barbiturater

3) Granskning av samtidig medicinering (kan behöva justeras):

Sedativa hypnotika

Antidepressiva läkemedel

Ångestdämpande läkemedel som t.ex. benzodiazepiner

Modafinil

Läkemedel som ökar aktiviteten i centrala nervsystemet

Andra läkemedel som valproat, fenytoin, topiramat eller etosuximid

2) Kontrollera om något av följande kriterier gäller för din patient eftersom de kan påverka säker 
            användning av Arixobat:

Om patienten är överkänslig mot natriumoxibat

Intag av alkohol vilket ökar risken för andningsdepression

Tidigare missbruk av läkemedel (Arixobat har potential att missbrukas och bli beroendeframkallande)

Ytterligare risk för hypoventilation

Underliggande respiratorisk sjukdom

BMI ≥ 40 kg/m2

Anamnes på depression, psykos och epileptiska anfall (depression/ självmordstankar är en risk vid 
användning av Arixobat)

Informera patienten om risk vid använding av Arixobat



Jag bekräftar härmed att jag har kontrollerat alla ovanstående punkter innan jag föreskriver Arixobat 

 

______________________________________________________
Den behandlande läkarens namn

______________________________________________________ ____________________________________
Signatur        Datum

Arixobat 500 mg/ml oral lösning   

Checklista för vårdpersonal – Arixobat

 

Version 01 - November 2021 Aristo  Pharma GmbH - Sida 2/4

5) Förklaring av villkoren för säker lagring av Arixobat:

Förvaras utom räckhåll för barn

Arixobat får inte vidarebefordras eller säljas till andra

7) Tillhandahålla patienten instruktionsmaterialen:

Patientkort

FAQ med patientinformation 

Hur man tar Arixobat - patientbroschyr

6) Informera patienten om följande:

Korrekt dosering och användning av mätsprutan

4) Informera din patient om följande och om behovet av att söka läkarvård i dessa fall:

 

 

 

 

Betydelsen av avhållsamhet från alkohol och efterlevnad av tidsintervallet mellan sista måltid och 
intag av Arixobat

Symptom på hypoventilation

Symptom på depression, självmordstankar och tankestörningar, inklusive tankar om att skada andra

Risken för att Arixobat kan provocera epileptiska anfall

Effekter på centrala nervsystemet och att Arixobat påverkar förmågan att köra bil och använda 
tunga maskiner 
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Uppföljningsbesök

____________________________________________________________________________________
Patient namn

____________________________________________________________________________________
Datum för uppföljningsbesök

Kriterier för säker användning

Kontrollera att patienten tar Arixobat korrekt/ är motiverat att ta Arixobat enligt ordinationen.

  Tillräcklighet av doseringen

Kontrollera förändringar i annan samtidig medicinering som kan orsaka läkemedelsinteraktioner

Var uppmärksam på tecken på missbruk, felaktig användning eller stöld av Arixobat

Betona vikten av avhållsamhet från alkohol

Bedöm om fördelarna med fortsatt behandling med Arixobat fortfarande uppväger riskerna
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