
Instructies voor het verdunnen van natriumoxybaat 
De volgende instructies leggen uit hoe natriumoxybaat 
moet worden bereid. Lees de instructies a.u.b. aandachtig 
door en volg deze stap voor stap. De natriumoxybaat 
verpakking bevat één fl es natriumoxybaat drank, een 
doseerspuit met maatverdeling, een indruk-fl es-adapter, 
twee doseerbekertjes met kindveilige doppen om uw twee 
nachtdosissen in te bereiden en bewaren, en de bijsluiter 
voor natriumoxybaat.

Lees de bijsluiter door voordat u de eerste twee dosissen 
natriumoxybaat inneemt, zodat u ook op de hoogte bent 
van andere belangrijke informatie. Gebruik natriumoxybaat 
altijd precies zoals uw arts heeft gezegd. Als u nog andere 
vragen hebt over natriumoxybaat, neem dan gerust contact 
op met uw arts.

U moet beide dosissen voor uw bedtijd bereiden.
Neem natriumoxybaat 2 of 3 uur na het avondeten, en niet 
eerder. Laat elke dag evenveel tijd tussen het avondeten en 
de eerste inname van natriumoxybaat.

1. Verwijder de dop van de fl es door deze tegelijkertijd in 
te drukken en linksom te draaien (tegen de klok in). Na 
het verwijderen van de dop zet u de fl es rechtop op een 
tafelblad. Boven op de fl es zit een met plastic bedekt 
afdeklaagje, dat u moet verwijderen voordat u de fl es 
voor het eerst gebruikt. Houd de fl es rechtop en steek 
de indruk-fl esadapter in de hals van de fl es. Dit hoeft u 
alleen te doen als u de fl es voor het eerst opent. Daarna 
kan de adapter voor verder gebruik in de fl es blijven 
zitten. 

2. Plaats vervolgens de punt van 
de doseerspuit in de opening 
middenin de fl essenhals en 
druk deze stevig omlaag (zie 
afbeelding 1). 

 

Afbeelding 1

3. Houd de fl es en spuit vast met 
één hand en zuig met de andere 
hand de voorgeschreven dosis 
(volgens de maatverdeling van 
0,25 g op de cilinder van de 
spuit) op door aan de plunjer te 
trekken. OPMERKING: Er stroomt 
alleen geneesmiddel in de spuit 
als u de fl es ondersteboven 
houdt (zie afbeelding 2).  

Afbeelding 2

4. Zet de fl es rechtop. Verwijder de spuit uit de opening 
midden in de fl essenhals. Spuit het middel in een van de 
meegeleverde doseerbekertjes 
door op de plunjer te drukken (zie 
afbeelding 3). Herhaal deze stap 
voor het tweede doseerbekertje. 
Voeg daarna ongeveer 60 ml water 
aan ieder doseerbekertje toe (60 
ml is ongeveer 4 eetlepels). 

Afbeelding 3

5. Plaats de meegeleverde doppen 
op de doseerbekertjes aan en 
draai elke dop rechtsom (met de 
klok mee) totdat deze vastklikt 
in de kindveilige stand (zie 
afbeelding 4). Spoel de spuit uit 
met water. 

 Afbeelding 4

6. Vlak voordat u gaat slapen, zet u de tweede dosis in 
de buurt van uw bed. Mogelijk moet u een wekker te 
zetten zodat u wakker wordt voor het innemen van uw 
tweede dosis. Deze moet u minimaal 2,5 uur en maximaal 
4 uur na de eerste dosis innemen. Verwijder de dop 
van het eerste doseerbekertje door op het kindveilige 
vergrendelingslipje te drukken en tegelijkertijd de dop 
linksom te draaien (tegen de klok in). Drink zittend in bed 
de volledige eerste dosis op, doe de dop weer op het 
bekertje en ga meteen liggen. 

7. Wanneer u 2,5 tot 4 uur later wakker wordt, verwijdert u 
de dop van het tweede doseerbekertje. Drink zittend op 
bed de tweede dosis helemaal op voordat u gaat liggen 
om verder te slapen. Doe de dop terug op het tweede 
bekertje. 

Meld bijwerkingen bij het Nederlands 
Bijwerkingencentrum Lareb 
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van 
bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in 
de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.
lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer 
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op https://www.
aristo-pharma.de/de/nl/risicominimalisatiemateriaal.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn 
op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen 
over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Let op bij gebruik van natriumoxybaat. Natriumoxybaat is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn 
kan een merknaam hebben die anders is dan de werkzame stof. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN NATRIUMOXYBAAT VOOR PATIËNTEN
Let op: de bereidingswijze van de in te nemen dosissen natriumoxybaat verschilt per fabrikant. Controleer of u de juiste 
instructie voor bereiding van uw medicijn gebruikt. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoe 
u dit middel moet gebruiken. Het is belangrijk dat u alleen de spuit gebruikt die in de verpakking wordt geleverd bij het 

bereiden van dosissen natriumoxybaat.
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