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Doseringstabell:

Hvordan du gir Sialanar 

• Gi alltid Sialanar akkurat som legen har instruert. Du må ikke øke dosen uten legens  
 tillatelse. Sjekk med legen din hvis du ikke er sikker.

• Gi Sialanar minst én time før eller to timer etter måltider. Hvis barnets spesifikke behov  
 avgjør at samtidig adminstrasjon med mat er nødvendig, er det viktig å gi Sialanar til  
 faste tider i tilknytning til matinntak. Ikke gi sammen med svært fettrik mat.

• Du må måle opp og kontrollere at dosen blir riktig med den spesielle sprøyten (oral  
 sprøyte) som følger med pakningen. Dobbeltsjekk alltid at riktig volum av Sialanar er  
 trukket opp i sprøyten. Instruksjoner om hvordan man bruker sprøyten  ligger i   
 pakningsvedlegget som følger legemiddelpakningen.

• Administrasjonstabellen på slutten av dette kortet skal utfylles av forskrivende lege på  
 forhånd, og ved hver doseendring. Hensikten  er å minne om riktig dose som skal gis til  
 barnet.

Slik håndterer du bivirkninger 

• Hvis noen av følgende bivirkninger oppstår må man slutte å gi Sialanar og oppsøke   
 umiddelbar medisinsk veiledning;
  • Vanskeligheter med avføring (forstoppelse) 
  • Vanskeligheter med urinavgang eller vanskeligheter med å få tømt blæren   
   fullstendig (manglende urinavgang)
  • Alvorlig brystinfeksjon (lungebetennelse)
  • Allergisk reaksjon (utslett, kløe, rødt og hovent kløende utslett (elveblest)   
   pustebesvær eller svelgebesvær, svimmelhet) 
• Bivirkninger kan noen ganger være vanskelig å gjenkjenne hos pasienter med   
 nevrologiske problemer som ikke kan uttrykke det de føler på en tilstrekkelig måte. Hvis  
 du mener at en problematisk bivirkning oppstår etter økning av en dose, må du senke  
 dosen til den forrige, og kontakte behandlende lege. 

• Unngå å utsette pasienten for varmt eller svært varmt vær, på grunn av fare for   
 overoppheting og heteslag. Sjekk med barnets lege i varme perioder eller hvis barnet har  
 feber, for å se om dosen med Sialanar skal reduseres.

• Redusert spyttproduksjon kan føre til økt risiko for tannsykdom er daglig tannhygiene og  
 jevnlige tannkontroller viktig.

• Sjekk barnets puls ved jevnlige mellomrom. Rådfør deg med barnets lege hvis   
 hjerterytmen er svært langsom eller svært rask.

• Du må se etter endringer i barnets velvære eller adferd, og fortelle det til legen.

Sialanars bivirkninger kan være doseavhengig og vanskelig å bedømme hos et 
funksjonshemmet barn. Ditt barns lege vil snakke med deg om vanlige bivirknnger som 

kan oppstå og hvordan man skal håndtere dem. 
Det er viktig å sørge for at en nøyaktig dose gis hver gang, for å reduser skadelige 

virkninger av Sialanar som man har sett ved doseringsfeil eller overdose.

Sialanar (glykopyrronium) Oral løsning – 
dosering og håndtering av vanlige bivirkninger

Viktig sikkerhetsinformasjon for omsorgspersoner 

Pasientnavn: ___________________________________  Fødselsdato: __________________

Legens navn: __________________________________________________________________

Legens kontaktdetaljer: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Dose forskrevet (skal fylles ut av lege):

 Nr Dose (ml)   Startdato (ddmmåå) Sluttdato (ddmmåå)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tilleggsinformasjon

• Oppsøk umiddelbart medisinsk nødhjelp hvis barnet gis for mye Sialanar, selv om barnet  
 ser ut til å ha det bra.

• Fortell barnets lege om det hvis barnet tar, nylig har tatt eller kanskje skal ta andre  
 medisiner.

• Rådfør deg med barnets lege minst hver 3. måned for å sikre at Sialanar fortsatt er riktig  
 for barnet.

Ytterligere informasjon om å ta Sialanar finner man i pakningsvedlegget og ved å snakke 
med barnets lege. Pakningsvedlegget kan søkes opp på Felleskatalogen.no 
Se doseadministrasjonstabellen nedenfor for å finne riktig dose for ditt barn.


