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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fast föda FÅR INTE intas senare än 2 timmar innan behandling med Laxabon 
påbörjas. Helst bör matintag undvikas 3 - 4 timmar innan.

Tarmsköljning inför operation eller undersökning

Barn: 25 - 35 mL/kg och timme tills ett klart tarmeluat erhålls

Laxeringen bör påbörjas så nära inpå undersökningen/operationen som är 
praktiskt genomförbart. Efter genomförd laxering får klara drycker intas enligt 
lokala riktlinjer inför anestesi.

Första tarmtömning kommer ca 1 timme efter att intaget av Laxabon har börjat.

Behandling av DIOS (distalt intestinalt obstruktivt syndrom)

Ges som steg 5 i behandlingen om tidigare steg inte har haft tillräcklig effekt, se 
Övrig information.

Barn 1 - 18 år:
Barn 9 - 16 kg (1 - 3 år): 1 liter
Barn 17 - 23 kg (4 - 6 år): 2 liter
Barn 24 - 33 kg (7 - 9 år): 3 liter
Barn 34 - 39 kg (10 - 11 år): 3,5 liter
Barn från 40 kg (från 12 år): 4 liter

Volymen minskas vid kräkning, vilket är vanligt förekommande om tillståndet 
närmar sig ileus.

Kontraindicerat vid inflammatorisk tarmsjukdom, se Övrig information.

ADMINISTRERING

Innehållet i en dospåse blandas FÖRST med 5 dL ljummet vatten. Rör om ordentligt så att 
allt pulver löser sig. Tillsätt sedan YTTERLIGARE 5 dL vatten och rör om ordentligt igen.

Intas under 3 - 4 timmar.

Lösningen har en lite salt smak och smakar bättre om den dricks sval. Lösningen får inte 
smaksättas.

Oralt: 
Ett snabbt intag av varje portion (t.ex ett dricksglas) rekommenderas istället för att 
dricka mindre volymer kontinuerligt.

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Laxabon (registrerad produkt)

 Pulver till oral lösning, dospåse

Förvaras i rumstemperatur. 

 Oral lösning

Lösningen är hållbar 14 dagar i kylskåp. 
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Behandling med Laxabon är kontraindicerad vid intestinal perforation eller obstruktion 
orsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus eller svåra 
inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk 
megakolon.

Behandlingen av DIOS omfattar 5 steg:
Steg 1. Lavemang med acetylcystein + gastrografin, se annan instruktion.
Steg 2. Lavemanget med acetylcystein + gastrografin upprepas efter ca 3 - 4 timmar (minst 
2 timmar).
Steg 3. Vanligt vattenlavemang, ges 3 - 4 timmar efter steg 2. Samma volym vatten som 
lavemanget i steg 1 respektive steg 2.
Vid otillräcklig effekt av lavemangen i steg 1 - 3:
Steg 4. Oralt amidotrizoinsyra (Gastrografin), se annan instruktion.
Steg 5. Oralt Laxabon, minst 4 timmar efter steg 4.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

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

Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Arbetsgruppen för cystisk fibros - Distalt intestinalt 
obstruktionssyndrom (DIOS)
http://www3.svls.se/sektioner/cf/index.php/medicinska-pm
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