Ospolot® Sultiam
Anvendelsesområde
®
Ospolot benyttes til behandling af:
?
rolandisk epilepsi
?
encefalopati med CSWS
?
Landau-Kleffner syndrom
?
partiel epilepsi, når behandling med andre antiepileptika har været resultatløs.
®
Hvornår bør Ospolot ikke indtages
Overfølsomhed for sultiam eller kemisk lignende
lægemidler (sulfonamid) eller andre tilsætningsstoffer i lægemidlet.
Forhøjet funktion af skjoldbruskkirtlen.
Forhøjet blodtryk.
®

Hvornår må Ospolot kun indtages efter
særlige forholdsregler
Dårlig nyrefunktion.
Graviditet og amning
Manglende information.
Forsigtighed og advarsel
Ingen specielle anbefalinger.

Trafiksikkerhed og maskinbetjening
Du bør tale med din læge om dette.
Reaktionsevnen kan nedsættes, specielt i opstart af
behandlingen ved samtidig anvendelse af andre
lægemidler, der kan påvirke centralnervesystemet,
og ved indtagelse af alkohol. Evnen til at færdes i
trafikken samt maskinbetjening kan ligeledes
indskrænkes. Dette bør undgås de første par dage.
Samtidig behandling med andre lægemidler
Behandling med carbamazepin og Ospolot ®
nedsætter koncentrationen af Ospolot®.
Behandling med phenytoin og Ospolot® øger
koncentrationen af phenytoin.
Doseringsvejledning
Dosering fastlægges og kontrolleres individuelt af
behandlende læge (overhold doseringsangivelsen,
da Ospolot® ellers ikke virker rigtigt).
Hvor ofte og hvor meget
Startdosis: 3-5 mg pr. kg legemsvægt pr. dag.
Optrappes i løbet af en uge.
Vedligeholdelsesdosis: 5-10 mg pr. kg legemsvægt
pr. dag.
Indtagelse
Indtages 2 gange daglig med rigelig væske. Må ikke
tygges.
Omstilling til Ospolot® fra andet lægemiddel eller
anden kombinationsbehandling bør ske gradvist.

Varighed
Varigheden af behandlingen og dosis er individuel og
fastlægges af behandlende læge. Behandlingen må
under ingen omstændigheder afsluttes eller afbrydes
uden lægekontakt.
Forkert indtagelse / fejlmedicinering
Søg altid læge/vagtlæge og medbring denne brugsvejledning.
Hvis behandling afbrydes eller afsluttes før tid
Afslut aldrig selv behandlingen, da dette kan medføre
anfald. Skal altid nedtrappes gradvist efter lægens
anvisning.
Bivirkninger
Den mest almindelige bivirkning er let øget
vejrtrækning (hyperventilation), som i de fleste til®
fælde forsvinder, når den daglige Ospolot dosis
nedsættes.
I sjældne tilfælde kan der forekomme snurren i arme,
ben og ansigt, mavebesvær, vægttab eller appetitløshed.
Ingen kendte alvorlige bivirkninger med effekt på de
indre organer som f.eks. knoglemarv, lever, nyrer eller
bugspytkirtel.
Ved allergisk reaktion overfor Ospolot®
Ved sværere allergiske reaktioner skal Ospolot®
behandlingen afbrydes.

Gode råd i forbindelse med brug af medicin
God idé med faste tidspunkter for indtagelse af
medicin
For at sikre den bedste virkning af medicinen er det en
fordel at tage den på nogenlunde samme tid hver dag.
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Fordele ved at anvende en doseringsæske
Ospolot® kan med fordel opbevares i en doseringsæske. Der kan du holde styr på, om du har husket at
tage din medicin.
Undlad at opbevare æsken på steder med høj luftfugtighed (badeværelse, køleskab m.m.).
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Glemt medicin
Da der er mange forskellige slags medicin, skal du
huske at aftale med din læge, hvad du skal gøre, hvis
du glemmer at tage din medicin.
JAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FEB

MAR

Brug af anfaldskalender
Virkningen af din behandling bliver bl.a. vurderet ud fra
hyppigheden af dine anfald. Derfor kan du med fordel
benytte en anfaldskalender til at registrere dine anfald.
Husk den til hver kontrol.
Blodprøvetagning
Det er som regel ikke nødvendigt at måle indholdet af
®
Ospolot i blodet.
Hvis du får anden epilepsimedicin, kan det være
nødvendigt at måle indholdet af denne i blodet. Det er
vigtigt, at blodprøven tages medicinfastende. Det vil
sige, at det skal være mindst 8 timer, siden du sidst tog
medicin.
Selvom blodprøven først bliver taget op ad formiddagen, er der normalt ingen grund til at være bange for
at få et anfald. Måltider og drikke må indtages uden
forbehold.
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