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Skema til brug ved opstart af behandling og 
opfølgende besøg

Dette skema til brug ved opstart af behandling skal hjælpe dig og dine patienter med at anvende Arixobat 
sikkert. Udfyld venligst alle felter i dette skema, signér, datér og opbevar det i din patients journal.

Læs også senest godkendte produktresuméet for fyldestgørende information om Arixobat.

Hvis du ønsker at modtage flere skemaer, bedes du kontakte:

Aristo Pharma Nordic, Tonsbakken 16-18, DK-2740 Skovlunde

Info.nordic@aristo-pharma.dk

___________________________________________________________________
Patientens navn

1) Kontrollér, at patienten opfylder kriterierne for hensigtsmæssig anvendelse af Arixobat:
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Kriterier for sikker brug

Diagnosen narkolepsi med katapleksi

Patienten er 18 år eller ældre

Ingen tidligere major depression eller succinatsemialdehyddehydrogenasemangel

Ingen nuværende brug af opioider eller barbiturater

3) Gennemgå patientens anden medicin og foretag nødvendige justeringer:

Sedative hypnotika

Antidepressiva

Modafinil

Lægemidler, som øger centralnervesystemets aktivitet

Andre lægemidler, som valproat, phenytoin, topiramat eller ethosuximid

2) Vurdér, om noget af følgende gælder for din patient, og om brug af Arixobat er hensigtsmæssigt:

Tidligere stofmisbrug (Arixobat har misbrugs- og afhængighedspotentiale)

Yderligere risiko for hypoventilation

Underliggende respirationslidelse

BMI ≥ 40 kg/m2

Tidligere depression, psykose og krampeanfald (depression/selvmordstanker er en risiko ved 

anvendelse af Arixobat)
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5) Forklar forholdene for sikker opbevaring af Arixobat:

Opbevares utilgængeligt for børn

Giv eller sælg ikke Arixobat til andre

7) Giv patienten undervisningsmaterialet:

Jeg bekræfter hermed, at jeg har kontrolleret alle ovenstående punkter, før jeg ordinerer Arixobat
 

______________________________________________________
Navn på behandlende læge

______________________________________________________ ____________________________________
Underskrift        Dato

Patientkort

Ofte stillede spørgsmål fra patienter – patient informationsoversigt

Hvordan du skal tage Arixobat – Patientbrochure

6) At informere patienten om:

Korrekt dosering og brug af målesprøjten

4) Rådgiv patienten om følgende samt behovet for at søge medicinsk rådgivning hvis relevant:

 

 

 

 

Vigtigheden i at holde sig fra alkohol og at overholde tidsintervallet mellem sidste måltid og 
indtagelse af Arixobat

Symptomer på hypoventilation

Symptomer på depression/selvmordstanker og mærkelige tanker, herunder tanker om at skade andre

Risikoen for at Arixobat forårsager krampeanfald

Effekt på centralnervesystemets virkninger og at Arixobat kan påvirke evnen til at køre bil eller 
betjene maskiner
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Opfølgende besøg

____________________________________________________________________________________
Patientens navn

____________________________________________________________________________________
Dato for opfølgende besøg

Kriterier for sikker anvendelse

Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet

  Tilstrækkelig dosis

Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner

Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Arixobat

Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol

Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici, der er

Opfølgende besøg

____________________________________________________________________________________
Patientens navn

____________________________________________________________________________________
Besøgsdato

Kriterier for sikker brug

Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet

  Hensigtsmæssig dosering

Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner

Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Arixobat

Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol

Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici der er. 
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Opfølgende besøg

____________________________________________________________________________________
Patientens navn

____________________________________________________________________________________
Dato for opfølgende besøg

Kriterier for sikker anvendelse

Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet

  Tilstrækkelig dosis

Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner

Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Arixobat

Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol

Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici, der er

Opfølgende besøg

____________________________________________________________________________________
Patientens navn

____________________________________________________________________________________
Besøgsdato

Kriterier for sikker brug

Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet

  Hensigtsmæssig dosering

Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner

Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Arixobat

Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol

Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici der er. 


