Datum waarop Natriumoxybaat voor het eerst is voorgeschreven:
.............................................................................................................................................................
CONTACT INFORMATIE
Naam van patiënt ......................................................................................................................
Telefoonnummer van patiënt ................................................................................................
Naam van naast familielid .......................................................................................................
Naam van behandelend arts ..................................................................................................
Telefoonnummer van behandelend arts ..........................................................................
Telefoonnummer bij medische nood ..................................................................................
Aanvullende informatie betreﬀende natriumoxybaat is beschikbaar in de
samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op http://www.cbg-meb.nl
U kunt extra materiaal opvragen bij AS Kalceks, e-mail: pharmacovigilance@kalceks.lv
Deze kaart is online beschikbaar op https://kalceks.lv/en/educational-materials/
Patientenkaart v1, 04/2020.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
Natriumoxybaat 500 mg/ml
Deze patiënt gebruikt Natriumoxybaat als behandeling voor narcolepsie met
kataplexie.
• Natriumoxybaat kan ademhalings- en CZS depressie, epileptische aanvallen,
psychotische gebeurtenissen, depressie en suïcidaliteit veroorzaken.
• Alcohol mag niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Natriumoxybaat.
• Opioïden en barbituraten mogen niet gelijktijdig met Natriumoxybaat worden
gebruikt. Het gebruik van andere adem-halings- en CZS- onderdrukkende middelen
moet worden vermeden. Wees extra voorzichtig met het gebruik van topiramaat en
valproaat gelijktijdig met Natriumoxybaat.
• Natriumoxybaat kan misbruik/oneigenlijk gebruik/afhankelijkheid veroorzaken.
• Let op: Er zijn ook andere dranken met natriumoxybaat in de handel. Elke drank moet
op zijn eigen manier klaargemaakt worden. Wijs de patiënt erop hoe dit middel
gebruikt moet worden. Gebruik alleen de spuit die in de verpakking bij het middel zit.
• Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken van Natriumoxybaat
voordat u deze patiënt andere geneesmiddelen voorschrijft of verstrekt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN
DOEN
• Zoek direct medische hulp na een te hoge inname van Natriumoxybaat
• Draag deze kaart altijd bij u
• Laat de kaart zien aan elke arts of apotheker die bij uw behandeling
betrokken is
• Neem bij een bezoek aan uw arts of apotheker een lijst mee van alle
medicatie die u gebruikt
• Als u ongewone symptomen ervaart tijdens het gebruik van Natriumoxybaat,
zoals gewelddadige gedachten waaronder gedachten om anderen pijn te
doen, informeer dan onmiddellijk uw arts
• Bewaar Natriumoxybaat buiten bereik van kinderen
• Let op: Er zijn ook andere dranken met natriumoxybaat. Elke drank moet op
zijn eigen manier klaargemaakt worden. Lees daarom heel goed hoe u dit
middel moet gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u
niet zeker weet hoe u dit middel moet gebruiken. Gebruik alleen de spuit die
in de verpakking bij het middel zit.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN
Natriumoxybaat kan de ademhaling onderdrukken en het bewustzijn
verlagen.
NIET DOEN:
• Gebruik GEEN alcohol terwijl u wordt behandeld met Natriumoxybaat
• Gebruik NIET meer dan de dosis die uw arts heeft voorgeschreven
• U mag NIET autorijden of machines bedienen binnen 6 uur nadat u
Natriumoxybaat hebt gebruikt
• Gebruik GEEN andere medicijnen, tenzij u dit met uw arts hebt besproken
• U mag Natriumoxybaat NIET met anderen delen
Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van
het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb op
www.lareb.nl.

