
Patient Alert Card

Lariam® 250mg
(mefloquine)

Lariam® 250mg
(mefloquine)

This card tells you about 
important possible mental side 
effects with Lariam.

Also read the Patient Leaflet 
that comes with this medicine 
- this gives you the full 
information about Lariam.

Keep this card with you at all 
times.

Present this card to every   
doctor you see.

I am taking malaria 
chemoprophylaxis with 
Lariam® (mefloquine).

Name:

Address:

Birth date:

Other medicines/conditions:

In case of emergency,  
please notify:

Doctor’s name:

Doctor’s phone:

Doctor’s stamp:

Please also notify:

Name:

Phone:

Relationship:

When should I get advice 
from my doctor?
• At any time: if you experience 

side effects. 

• If you are not sure if you have 
had any of the problems listed 
in section: Do not take Lariam 
if… 

• If you think you might have any 
of the mental side effects listed 
in section: Lariam may cause 
serious mental problems…

Patientkort

(Meflokin)
Lariam® 250mg

Lariam® 250mg
(Meflokin)
Denna information beskriver viktiga 
möjliga neuropsykiatriska biverkning-
ar med Lariam®
Läs också bipacksedeln som medföl-
jer denna medicin - den ger dig en 
fullständig information om Lariam®.

Behåll detta kort under tiden du 
behandlas.

Visa detta kort till alla läkare du 
möter.

Jag tar malaria-kemoprofylax 
med Lariam® (meflokin).

I nödfall, vänligen kontakta: Kontakta även:

• När du behandlas med Lariam® 
är det viktigt att vara medveten 
om dess eventuella biverkningar. 
Neuropsykiatriska biverkningar kan 
inträffa under behandlingen med 
Lariam®.

Börja inte ta Lariam® om du är i 
riskzonen för att utveckla sådana 
händelser. (Se vidare under Ta inte  
Lariam® om...).

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Andra läkemedel och/eller
sjukdomar:

Läkarens namn:

Läkarens telefon:

Läkarens stämpel:

Namn:

Telefon:

Relation:

När ska jag söka råd från min vård-
givare?

90002132/10



När ska jag kontakta min läkare?

Andra Lariam® -biverkningar kan 
vara:

• Lariam® är ett receptbelagt läkemedel 
som används för att förebygga och  
behandla malaria. Malaria är en livsho-
tande infektion. Lariam®  är inte verk-
samt mot alla typer av malaria.

• Du måste ta Lariam® enligt anvisning-
ar från din läkare: innan du reser, under 
din resa och efter din återkomst från 
malariaområdet.

• Ta inte Lariam® om du har, eller har 
haft några neuropsykiatriska besvär 
eftersom Lariam® kan orsaka allvarliga 
neuropsykiatriska problem hos vissa 
personer. Självmord, självmordstan-
kar och självskadande beteende 
finns rapporterade.

• depression, tankar om självmord

• något annat mentalt problem, inklusive 
generaliserat ångestsyndrom, schizo-
freni eller psykos (förlorad kontakt  med 
verkligheten)

• krampanfall (epilepsi eller  konvul-
sioner)

• allergi mot klorokin, kinin, kinidin,  
Lariam®  eller någon av ingående 
hjälpämnen

• allvarliga leverproblem

• svartvattenfeber (en komplikation av 
malaria som påverkar blod och njurar).

• När som helst om du upplever biverk-
ningar

• Om du är osäker på om du har haft 
några av de problem som räknas upp 
tidigare 

• Om du tror att du kanske har några 
av de psykiatriska biverkningarna som 
finns nämnda under ”Lariam® kan  
orsaka allvarliga neuropsykiatriska  
besvär hos vissa personer...”

Halofantrin.

Vänligen sök medicinsk hjälp ome-
delbart om du upplever allvarliga 
psykiska problem eller om ovanstå-
ende noteras när du tar Lariam®. 
Behandlingen med Lariam bör då 
avslutas omedelbart och ersättas med 
ett annat läkemedel för att förebygga 
malaria.

• Använd alltid Lariam enligt läkarens 
anvisningar.

• Ta alltid veckodosen på samma veck-
odag.

• Vanlig dos för vuxna: 1 tablett per 
vecka. Medicineringen skall börja om 
möjligt 3 veckor men minst 1 vecka före 
ankomst till malariadrabbat område.

Detta är för att se att Lariam®-adminis-
treringen tolereras väl.

• Du ska fortsätta att ta tabletterna un-
der hela din vistelse och under 4 veckor 
efter hemkomsten.

Muskelkramper, leverproblem, hjärt-
problem, illamående, kräkningar, diarré, 
buksmärtor, yrsel eller förlust av balans, 
huvudvärk, sömnproblem (sömnighet, 
sömnsvårigheter, mardrömmar).

• självmordstankar,

• självskadebeteende,

• svår oro,
• känslor av misstro mot andra,

• se eller höra saker som inte finns,

• mardrömmar/onormala drömmar,

• sömnlöshet,

• depression,

• rastlöshet,

• ovanligt beteende eller

• förvirring

Vad bör jag veta om Lariam®? Ta inte Lariam® om du har, eller 
någon gång vid någon tidpunkt har 
haft:

Ta inte Lariam® om du för närva-
rande behandlas med ett läkemedel 
mot malaria som heter: 

Hur du tar Lariam® Lariam® kan orsaka allvarliga 
neuropsykiatriska besvär hos vissa 
personer. Tala omedelbart om för 
din läkare  om du upplever något av 
följande när du tar Lariam®


