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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta och profylax mot opioidinducerad förstoppning

Doserna nedan avser mängden oxikodon.

I första hand ska oxikodon och naloxon ordineras som separata läkemedel. 

Kombinationspreparat som ex Targiniq kan användas i undantagsfall och ska 

ordineras i samråd med smärtläkare.

Barn: 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Alternativt (fast dosering)

Barn 8 - 11 år: 5 mg x 2 

Barn 12 - 18 år: 10 mg x 2

Administrering och dosering ska individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur 

och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd.

Vid övergång från intravenös till peroral administrering av oxikodon bör dygnsdosen 

höjas 1,3 - 2 gånger pga lägre biotillgänglighet. Biotillgängligheten efter oral 

administrering är ca 87 % för oxikodon. 

Biotillgängligheten för naloxon efter oral administrering är under 3 % och ger därmed 

endast lokal effekt i tarmen (motverkar opioidinducerad förstoppning).

Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial 

dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20 % under ca 5 dygn.

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa-receptorn. Kappa-receptorer finns 

perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta 

jämfört med övriga opioider.

ÖVRIG INFORMATION

Depottabletter (ex Targiniq) innehållande oxikodon + naloxon, varav den högre styrkan 
är oxikodon: 
5 + 2,5 mg
10 + 5 mg
20 + 10 mg 
40 + 20 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, varav den högre styrkan är oxikodon.

Flera tablettstyrkor finns.

Försiktighet vid leversvikt pga hög naloxondos.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Depottabletterna måste sväljas hela och får inte delas, krossas eller tuggas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Targiniq (registrerad produkt)

1 st, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller samtliga styrkor. 
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus

http://eped.se/referenser/

Micromedex 

Rekommendation  ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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