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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling av barn yngre än 12 år bör sättas in av barnläkare

Tillfällig, svår förstoppning som haft otillräcklig effekt av makrogolbehandling

Barn 6 mån - 3 år: 2,5 - 5 (-10 mg) x 1          (5 - 10 - 20 droppar)
Barn 4 - 18 år: 2,5 - 10 (- 20) mg x 1              (5 - 20 - 40 droppar)
Ges på kvällen i högst en vecka i följd, därefter eventuellt dosering varannan dag.
 
Vid långvarig, svår förstoppning bör byte till preparat med annan farmakologisk 
verkningsmekanism övervägas efter 1 månads behandling eftersom det finns 
risk för irreversibel påverkan på tarmmotoriken vid långvarigt bruk.

Natriumpikosulfat utövar sin effekt på tarmneuronen. Långvarigt bruk kan leda till 
störningar i tarmmotoriken. Dessutom kan störningar i vätske- och elektrolytbalansen 
uppkomma. 

Trots lång klinisk erfarenhet för detta preparat saknas tarmmorfologiska 
uppföljningsstudier inom barnpopulationen. 

Detta preparat är inte förstahandspreparat vid förstoppning utan används vanligen som 
tillfällig tilläggsbehandling till makrogol om denna har otillräcklig behandlingseffekt. En 
liten grupp barn med terapiresistent svår förstoppning kan efter kontakt med 
barngastroenterolog behöva längre tids behandling med natriumpikosulfat.

ÖVRIG INFORMATION

Orala droppar 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal)
1 droppe = 0,5 mg
10 droppar = 5 mg

Vid restsituation kan licensprodukterna Laxoberal Abführ-Tropfen eller Dulcolax 
Picosulfat Tropfen användas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Oralt: kan blandas med liten mängd mat eller dryck

Enteralt: spädning med lika stor del vatten rekommenderas innan administrering

Tid till effekt är ca 6 - 12 timmar, därför rekommenderas intag på kvällen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
.ex Laxoberal (registrerad produkt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån. 

Dulcolax Picosulfat Tropfen (licensprodukt)
7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån inom sjukvården, i 
hemmet hållbar till utgångsdatum på förpackningen. 

Laxoberal Abführ-Tropfen (licensprodukt)
7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning hållbar 6 mån inom sjukvården, i 
hemmet hållbar 12 mån. 
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