
LEIÐBEININGAR FYRIR BÖRN 
OG UMÖNNUNARAÐILA ÞEIRRA

Mikilvægar upplýsingar 
um örugga notkun 
og meðhöndlun XYREM®
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VARÚÐ: XYREM getur valdið alvarlegum aukaverkunum. Barnið 
á ekki að neyta áfengis eða taka önnur lyf sem valda syfju.

XYREM er lyfseðilsskylt lyf til meðferðar á eftirfarandi einkennum 
hjá einstaklingum sem sofna oft og óviðbúið á daginn:
• Óhófleg dagsyfja (svefnflog).
• Skyndilegt máttleysi eða lömun í vöðvum sem svörun við 

skyndilegum tilfinningalegum viðbrögðum (máttleysisköst).

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR UM XYREM:
• Meðan á töku XYREM stendur á barnið ekki að drekka áfengi 

eða taka önnur lyf sem geta hægt á öndun eða andlegri virkni 
eða aukið syfju. Barnið getur fengið alvarlegar aukaverkanir.

• XYREM getur valdið alvarlegum aukaverkunum m.a. hægt 
á öndun eða dregið úr árvekni. Hafðu strax samband við lækninn 
ef barnið fær þessar aukaverkanir.

• Hægt er að misnota XYREM og verða háður því. Þegar 
notkun XYREM er hætt, einkum ef henni er skyndilega hætt, 
geta fráhvarfseinkenni komið fram eins og svefnleysi, 
höfuðverkur, kvíði, sundl, svefnraskanir, syfja, ofskynjanir 
og óeðlilegar hugsanir.

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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• Þegar læknirinn aðlagar skammtinn, sem getur tekið nokkrar 
vikur, á foreldri/umönnunaraðili að fylgjast vel með öndun hjá 
barninu fyrstu 2 klst. frá inntöku natríumoxybats til þess að meta 
hvort eitthvað sé óeðlilegt við öndunina t.d. ef öndun stöðvast 
stutta stund í svefni, er hávær og hvort blámi kemur fram á 
vörum og andliti. Ef eitthvað óeðlilegt við öndun kemur fram 
á að leita læknisaðstoðar tafarlaust og upplýsa lækninn sem 
ávísaði lyfinu eins fljótt og hægt er. Ef eitthvað óeðlilegt kemur 
fram eftir fyrri skammtinn á ekki að gefa seinni skammtinn. Ef 
ekkert óeðlilegt kemur fram má gefa seinni skammtinn. Seinni 
skammtinn á ekki að gefa fyrr en 2½ klst. eftir fyrri skammtinn 
og ekki síðar en 4 klst. eftir hann. Yfirleitt ættu sjúklingar að 
sofna á 5 til15 mínútum, þótt einhverjir sofni enn fyrr (án þess 
að finna fyrst fyrir syfju) og hjá öðrum getur það tekið lengri 
tíma. Tíminn sem það tekur að sofna getur verið breytilegur á 
milli nótta. Þú skalt gefa barninu XYREM skammtana þegar það 
situr upprétt í rúminu og láta það síðan leggjast strax á eftir. 
Fyrri skammtinn á að gefa við háttatíma og seinni skammtinn á 
að gefa samkvæmt fyrirmælum læknisins 2½ til 4 klst. eftir fyrri 
skammtinn. Þú getur þurft að stilla vekjaraklukku til þess að 
vakna til þess að gefa seinni skammtinn. Hjá börnum sem sofa 
lengur en í 8 klst. en skemur en í 12 klst. getur þurft að gefa 
fyrri skammtinn þegar barnið hefur sofið í 1 til 2 klst.
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• Barnið á ekki að aðhafast neitt sem krefst fullrar árvekni 
í minnst 6 klst. eftir töku XYREM. Fyrst þegar barnið fer að taka 
XYREM eða þegar skammturinn hefur verið aukinn þarf að gæta 
varúðar þangað til í ljós kemur hvaða áhrif XYREM hefur 
á barnið. 

• Geymdu XYREM þar sem börn og gæludýr ná ekki til. Leitaðu 
tafarlaust á bráðamóttöku ef annað barn en það sem hefur 
fengið XYREM samkvæmt lyfjaávísun drekkur XYREM.

Segðu lækninum frá öllum aukaverkunum m.a. breytingum 
á hegðum, einkum í skólanum.

HVAÐA UPPLÝSINGAR ER AÐ FINNA Í ÞESSUM LEIÐBEININGUM?
Í leiðbeiningunum eru svör við mikilvægum spurningum um rétta 
notkun XYREM, hvernig eigi að geyma það á öruggan hátt og 
hvernig megi nálgast XYREM. Einnig eru mikilvægar upplýsingar 
um XYREM.

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Undirbúningur og gjöf XYREM
XYREM á eingöngu að útbúa og taka samkvæmt fyrirmælum læknisins.

HVAÐ ER MEÐFYLGJANDI XYREM?
Við hverja lyfjaávísun færðu eitt eða fleiri glös af XYREM, sérstaka 
mælisprautu fyrir XYREM, tvo tóma skammtabolla með öryggisloki, 
millistykki til að smella á glasið og fylgiseðil (mynd 1).

Mynd 1

Fylgisedill

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Mynd 2

HVERNIG ERU SKAMMTARNIR ÚTBÚNIR?
Mikilvægt er að nota eingöngu mælisprautuna sem fylgir með 
í öskjunni þegar skammtar Xyrem eru útbúnir.

Taktu lokið af með því að þrýsta niður og snúa lokinu rangsælis 
(til vinstri). Eftir að lokið hefur verið fjarlægt skaltu setja flöskuna 
upprétta á borð. Fjarlægðu plastþynnuna (innsiglið) á opi 
flöskunnar fyrir fyrstu notkun. Haltu flöskunni uppréttri og þrýstu 
millistykkinu ofan á stútinn. Þetta þarf aðeins að gera þegar 
flaskan er fyrst opnuð. Millistykkið má skilja eftir í flöskunni 
fyrir síðari skammta (sjá mynd 2).
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Settu næst odd mælisprautunnar inn í miðju opsins á millistykkinu 
og þrýstu henni ákveðið niður (sjá mynd 3).

Mynd 3

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Haltu flöskunni og mælisprautunni í annarri hendi og dragðu ávísaðan 
skammt upp með því að draga stimpilinn upp með hinni hendinni. 

ATHUGIÐ: Lyfið dregst ekki upp í sprautuna nema flöskunni sé 
haldið í uppréttri stöðu (sjá mynd 4).

Mynd 4
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Taktu sprautuna úr miðju opsins á millistykkinu. Tæmdu lyfið úr 
mælisprautunni ofan í annan af meðfylgjandi skammtabollum 
með því að þrýsta á stimpilinn. Endurtaktu þetta þrep fyrir 
hinn skammtabollann. Bættu síðan um 60 ml af vatni í hvorn 
skammtabolla, 60 ml eru um það bil 4 matskeiðar (sjá mynd 5).

Mynd 5

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Skrúfaðu lokin réttsælis (til hægri) á skammtabollana þar til smellur 
heyrist og barnaöryggislæsingin er komin á (sjá mynd 6).

Geymdu tilbúnu skammtana tvo á öruggum stað fram að notkun 
þar sem börn og gæludýr ná ekki til.

Eftir hverja notkun á að skola sprautuna og skammtabollana  
með vatni. 

Mynd 6
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HVERNIG ER LYFIÐ GEFIÐ?
Fæða dregur úr því magni XYREM sem fer út í líkama barnsins. 
Þú skalt láta minnst 2 klst. líða frá því barnið drekkur eða borðar 
máltíð áður en því er gefinn fyrri skammturinn af XYREM.

XYREM er lyf sem gerir barnið fljótt syfjað. Þess vegna á að gefa 
barninu skammtinn þegar það situr upprétt í rúminu og strax eftir 
skammtinn á að láta barnið leggjast niður og halda kyrru fyrir 
í rúminu. Gakktu úr skugga um að barnið sé alveg tilbúið til þess 
að fara að sofa áður en fyrri skammturinn af XYREM er gefinn 
(t.d. búið að bursta tennur og fara á klósettið). Fyrri skammtinn 
á að gefa á háttatíma. Þú skalt fylgjast með öndun barnsins 
í 2 klst. eftir töku XYREM til þess að meta hvort eitthvað sé 
óeðlilegt við öndunina t.d. ef öndun stöðvast í stutta stund 
í svefni, er hávær og hvort blámi kemur fram á vörum og andliti.

Seinni skammturinn er gefinn samkvæmt fyrirmælum læknisins 
(2,5 til 4 klst. eftir fyrri skammtinn). Gakktu úr skugga um að 
XYREM skammtarnir séu geymdir á öruggum stað fram að notkun. 
Ef barnið fer t.d. að horfa á sjónvarpið eða ganga um eftir að hafa 
fengið skammtinn getur verið að það finni fyrir vönkun, sundli, 
ógleði, ringlun eða öðrum óþægindum eins og getur komið fram 
við notkun annarra lyfja sem valda syfju. Láttu barnið strax leggjast 
niður eftir skammtinn og halda kyrru fyrir í rúminu (mynd 4).

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Mynd 7

Ekki borða 2 klst. 
fyrir skammt 1

Barnið á að vera komið í rúmið 
áður en skammtur 1 er tekinn

Barnið skal vera í rúminu áður 
en skammtur 2 er tekinn

Skammtur 1 Skammtur 2

Skammtur 1 Skammtur 2

Gefinn á háttatíma Gefinn skv. fyrirmælum 
læknisins, yfirleitt 2,5 til 4 klst. 

eftir fyrri skammtinn.
Barnið alveg tilbúið fyrir 
rúmið og undirbúið báða 

skammtana fyrir háttatíma 

Barnið skal 
leggjast útaf 

strax eftir inntöku

Barnið skal 
leggjast útaf 

strax eftir inntöku

Umönnunaraðili gæti þurft 
að stilla verkjaraklukku til að 
vekja barnið fyrir skammt 2

Barnið á að forðast hættulegar 
athafnir í a.m.k. 6 klst. 
eftir seinni skammtinn

HVAÐ Á AÐ GERA EF SKAMMTUR GLEYMIST? 
• Mjög mikilvægt er að gefa báða skammtana af XYREM 

á hverju kvöldi/nóttu samkvæmt fyrirmælum læknisins.  

 Ef fyrri skammturinn gleymist á að taka hann eins fljótt og 
munað er eftir því og halda síðan áfram eins og áður.

 Ef gleymist að taka seinni skammtinn á að sleppa þeim skammti.

 – Ekki á að gefa barninu XYREM aftur fyrr en næsta kvöld. 

 – Ekki má gefa barninu báða XYREM skammtana í einu.
• Ónotaða skammta af XYREM sem hafa verið útbúnir, en barnið ekki 

enn fengið verður að geyma á öruggum stað og farga þeim innan  
24 klst. frá blöndun ef þeir hafa ekki verið notaðir. Ekki má skola  
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lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. 
Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum 
sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

HVE FLJÓTT KOMA BREYTINGAR Á EINKENNUM Í LJÓS?
Eftir að meðferð með XYREM er hafin getur það tekið nokkrar vikur 
eða lengur þangað til framfarir með tilliti til einkenna koma í ljós. Það 
getur einnig tekið tíma að finna réttan skammt sem hentar barninu.

Meðan á skammtaaðlöguninni stendur skaltu segja lækninum frá 
því ef verulegar breytingar á þyngd hafa orðið. Ef öndunarvandamál, 
drungi eða slæving er til staðar skaltu tafarlaust láta lækninn vita.

Mikilvægt er að ræða oft við lækninn þegar barnið byrjar að taka XYREM. 

Láttu lækninn vita ef þú eða barnið finnið ekki fyrir framförum 
með tilliti til einkenna.

HVERJAR ERU HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR XYREM?
XYREM getur valdið alvarlegum aukaverkunum m.a. vandamálum 
í tengslum við öndum (hægari öndun, öndunarerfiðleikar og stutt 
tímabil án öndunar í svefni (kæfisvefn)), geðrænum vandamálum 
(rugl, sjá eða heyra hluti sem ekki eru raunverulegir, óvenjulegar 
og truflandi hugsanir, kvíði eða uppnám, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir)  

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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og svefnganga. Ef einhver þessara aukaverkana kemur fram hjá 
barninu skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn.

Algengustu aukaverkanir XYREM hjá börnum eru þvaglát að 
næturlagi, ógleði, uppköst og þyngdartap. Aukaverkanir geta aukist 
með auknum skammti.

Þetta eru ekki einu aukaverkanirnar sem geta komið fram 
við notkun XYREM. Ef þú eða barnið hafið áhyggjur vegna 
hugsanlegrar aukaverkunar XYREM skaltu ræða við lækninn. 

ERU EINHVERJAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR SEM ÞARF 
AÐ GERA MEÐAN Á NOTKUN XYREM STENDUR?
• Meðan á töku XYREM stendur á barnið ekki að drekka áfengi 

eða taka önnur lyf sem geta valdið syfju 
• Barnið á ekki að aðhafast neitt sem krefst fullrar árvekni í minnst  

6 klst. eftir töku XYREM. Fyrst þegar barnið fer að taka XYREM 
eða þegar skammturinn hefur verið aukinn þarf að gæta varúðar 
þangað til í ljós kemur hvaða áhrif XYREM hefur á barnið.

• Áður en meðferð með XYREM hefst skaltu láta lækninn vita ef 
stúlka sem á að fá meðferð er þunguð eða með barn á brjósti. 
Xyrem berst í brjóstamjólk. 

• Þú skalt fylgjast vandlega með öndun hjá barninu fyrstu 2 klst. 
frá inntöku natríumoxybats til þess að meta hvort eitthvað sé 
óeðlilegt við öndunina t.d. ef öndun stöðvast í stutta stund í 
svefni, er hávær og hvort blámi kemur fram á vörum og andliti.
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• Geymdu XYREM á öruggum stað þar sem börn ná ekki til.
• Láttu barnið sitja upprétt í rúminu þegar þú gefur því XYREM og 

láttu það leggjast útaf í rúmið strax á eftir og halda þar kyrru fyrir.

Láttu lækninn og aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um öll lyf sem 
barnið tekur, einnig ef það fær ný lyf meðan á töku XYREM stendur. 
Þetta á við um lyfseðilsskyld lyf og lyf sem fengin eru í lausasölu, 
vítamín og fæðubótarefni. 

Einnig er mikilvægt að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita 
að barnið taki XYREM áður en barnið fær nýtt lyf eða ef breytingar 
eru gerðar á lyfjagjöf.

Hve oft á læknirinn að skoða barnið með tilliti til 
framfara við notkun XYREM? 
Þegar barnið byrjar að fá XYREM getur verið að þú þurfir oft 
að hafa samband við lækninn þangað til hann hefur ákvarðað 
ákjósanlegan skammt fyrir barnið. Þú getur gert ráð fyrir 
að nauðsynlegt sé að aðlaga skammtinn. Þegar skammturinn 
hefur verið staðfestur og á meðan XYREM er tekið mun læknirinn 
hafa reglulegt eftirlit og athuga barnið eins oft og þörf er á.

Ef þú ert með spurningar skaltu hafa samband við lækninn.
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Geymsla og öryggisatriði á heimilinu

Hvernig á að geyma XYREM?
• Geymið XYREM í upprunalegri flösku.
• Geymið XYREM við stofuhita. Geymið XYREM ekki í kæli.
• Geymið XYREM á öruggum stað þar sem börn ná ekki til. Leitaðu 

tafarlaust á bráðamóttöku ef annað barn en það sem hefur 
fengið XYREM samkvæmt lyfjaávísun drekkur XYREM.

Hvernig er rétt staðið að förgun XYREM?
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með 
heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að 
farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

HVAÐ EF MÉR FINNST ÓÞÆGILEGT AÐ HAFA XYREM Á HEIMILINU?
• Ef XYREM pakkning hefur týnst eða henni hefur verið stolið á að 

tilkynna það til lögreglunnar eða apóteksins.
• Gefðu XYREM aðeins eins og læknirinn hefur sagt til um. Mundu 

að það er ólöglegt ef einhver annar en barnið notar XYREM sem 
ætlað er barninu. Ef spurningar vakna eða ef þú hefur áhyggjur 
eða þarft á ráðleggingum varðandi XYREM að halda skaltu hafa 
samband við lækninn eða apótekið.
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Þessar leiðbeiningar hjálpa þér að upplýsa barnið um það 
sem það þarf að vita þegar það tekur XYREM.

Mikilvægar upplýsingar fyrir barnið 
um töku XYREM 

Undirbúningur 
• Vertu tilbúin/n 

að fara upp í rúm 
áður en þú færð 
XYREM.

• Ljúktu því af sem 
þarf að gera fyrir 
háttinn áður en þú 
ferð upp í rúm 
og færð XYREM.
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  Vertu í rúminu 
• Drekktu XYREM sitjandi í rúminu. Leggstu strax útaf þegar 

þú hefur drukkið lyfið og haltu kyrru fyrir í rúminu.
• Kallaðu í einhvern fullorðinn ef þú vilt fara úr rúminu eftir 

að hafa tekið XYREM.
• Það getur tekið smástund að sofna eða ef til vill sofnarðu 

fljótt eftir að hafa tekið XYREM.

Þessar leiðbeiningar hjálpa þér að upplýsa barnið um það 
sem það þarf að vita þegar það tekur XYREM.

19
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Þessar leiðbeiningar hjálpa þér að upplýsa barnið um það 
sem það þarf að vita þegar það tekur XYREM.

Farðu gætilega
• Farðu gætilega á morgnana.
• Kallaðu í einhvern fullorðinn 

ef þú ert enn syfjuð/syfjaður 
um morguninn.

Ef þú hefur einhverjar spurningar skaltu hafa samband 
við lækninn.

20



21

21

Þessar leiðbeiningar hjálpa 
þér að upplýsa barnið um það 
sem það þarf að vita þegar 
það tekur XYREM.

Mundu!
• Þú skalt ekki gefa öðrum XYREM.

– Lyfið er aðeins ætlað þér!
• Ekki drekka of mikið XYREM.

– Þú skalt aldrei drekka meira en  
einn bolla af XYREM í einu.

– Drekktu XYREM úr 
XYREM bollanum.

• Segðu einhverjum fullorðnum 
hvernig þér líður og ef þú finnur 
einhverjar breytingar á líðan þinni.

• Segðu einhverjum fullorðnum 
ef þér líður öðruvísi 
í skólanum en venjulega, 
ef erfiðara er að læra 
eða leika við vinina.

21
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Þessar upplýsingar eru hluti af áætlun til að auka öryggi við notkun lyfsins 
sem krafist er af Lyfjastofnun.

UCB Nordic A/S
Arne Jacobsen Allé 15
2300 København S
sími: +45 32 462 400

GEYMIÐ BÆKLINGINN 
Í HONUM ERU HJÁLPLEG ATRIÐI

Ef spurningar vakna eða ef óskað er frekari upplýsinga 
má hafa samband við lækninn eða 

annan heilbrigðisstarfsmann.


