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Huskekort til omsorgspersoner
Sialanar (glycopyrronium), oral opløsning –
sådan håndterer du almindelige bivirkninger
De bivirkninger, der er forbundet med Sialanar (et antikolinergt lægemiddel), kan være
dosisafhængige og vanskelige at vurdere hos et handicappet barn. Dit barns læge vil
tale med dig om almindelige bivirkninger, der kan forekomme, og hvordan du håndterer
dem. Det er vigtigt at sørge for, at der gives en nøjagtig dosis hver gang, for at
forebygge de skadevirkninger af Sialanar, der ses ved fejldosering eller overdosering.

Vigtige oplysninger om, hvordan du skal give Sialanar
• Giv altid Sialanar nøjagtigt efter lægens anvisning. Du må ikke give en større dosis uden
lægens tilladelse. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Yderligere oplysninger
• Søg akut lægehjælp, hvis barnet får for meget Sialanar, også selvom barnet ser ud til at
have det godt.
• Fortæl barnets læge det, hvis barnet får eller eventuelt skal have anden medicin eller har
fået det for nylig.
• Rådfør dig med barnets læge mindst hver 3. måned for at sikre dig, at Sialanar stadig er
det rigtige for barnet.
Der findes flere oplysninger om at tage Sialanar i indlægssedlen, som du kan få hos dit barns
læge.
Se nedenstående doseringstabel for at finde den korrekte dosis, du skal give dit barn.

Doseringstabel

• Giv Sialanar mindst én time før eller to timer efter måltider. Hvis barnets specifikke behov
kræver, at medicinen gives sammen med mad, er det vigtigt at give Sialanar på det
samme tidspunkt i forhold til fødeindtagelsen. Det må ikke gives sammen med fedtrige
fødevarer.

Patientens navn: ________________________________ Fødselsdato: _________________

• Du skal afmåle og kontrollere dosen af Sialanar med den medfølgende særlige
målesprøjte (oral sprøjte). Dobbelttjek altid, at du har suget den korrekte dosis Sialanar
op i sprøjten. Der findes en vejledning i brug af sprøjten i indlægssedlen.

_______________________________________________________________________________

• Doseringstabellen i slutningen af dette kort skal udfyldes af den ordinerende læge, når
behandlingen påbegyndes, og ved hver dosisændring. Formålet med den er at minde
omsorgspersonen om den korrekte dosis, der skal gives til barnet.

Sådan håndterer du vigtige bivirkninger
• Hvis en eller flere af følgende bivirkninger forekommer, skal du holde op med at give
barnet medicinen og søge akut lægehjælp;
• Besvær med at komme af med afføringen (forstoppelse)
• Besvær med at tisse eller med at tømme blæren helt (urinretention)
• Alvorlig lungeinfektion (pneumoni)
• Allergisk reaktion (udslæt, kløe, rødt og hævet kløende udslæt (nældefeber),
vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær, svimmelhed)
• Bivirkninger kan sommetider være vanskelige at opdage hos visse patienter med
neurologiske problemer, fordi de har svært ved at udtrykke, hvordan de har det. Hvis du
tror, at der er opstået en generende bivirkning efter en dosisøgning, skal du nedsætte
dosis til den foregående dosis og kontakte barnets læge.
• Undgå at udsætte barnet for varmt eller meget varmt vejr for at undgå overophedning
og muligheden for hedeslag. Spørg barnets læge til råds, når vejret er varmt, eller hvis
barnet har feber, for at se om Sialanar-dosen skal mindskes.
• Da nedsat spytproduktion kan øge risikoen for tandsygdomme, er det vigtigt, at den
daglige tandhygiejne passes, og at barnet kommer regelmæssigt til tandlæge.
• Mål barnets puls med jævne mellemrum. Spørg barnets læge til råds, hvis
hjertefrekvensen er meget langsom eller meget hurtig.
• Hold øje med eventuelle ændringer i barnets velbefindende eller adfærd, og snak med
barnets læge om disse.

Lægens navn: _________________________________________________________________
Lægens kontaktoplysninger: ___________________________________________________
Ordineret dosis (skal udfyldes af lægen):
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dosis (ml)

Startdato (ddmmåå)

Slutdato (ddmmåå)

For mere detaljerede oplysninger om Sialanar henvises til indlægssedlen.
For yderligere oplysninger eller forespørgsler om Sialanar e-mail:
info@frostpharma.com
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