
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL
(ex Opnol)

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 1366.3 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Inflammationsförebyggande efter ROP-operation

Nyfödda: 
1 droppe x 3 i opererat öga i cirka 1 vecka. Nedtrappas därefter successivt under 
1 - 2 veckor.

Konjunktivitprofylax vid behandling med högdos cytarabin (dos över 1000 mg/m²)

Olika behandlingstraditioner finns, följ lokal riktlinje i första hand.

Barn 1 mån  - 18 år: 1 - 2 droppar i vartdera öga x 3 - 4 

Behandlingstid: från start av cytarabinkuren till 1 - 4 dagar efter sista dosen.

REFERENS/LÄNK

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

PubMed PMID Higa GM et al. The use of prophylactic eye drops during high-dose 
cytosine arabinoside therapy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1913509

PubMed PMID Matteucci P et al. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-
dose cytosine arabinoside.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16461314

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

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1366
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KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Alt. 1: Ögondroppar 1 mg/mL i endosbehållare (ex Dexafree, Opnol)
Utan konserveringsmedel - bör användas i första hand.

Alt. 2: Ögondroppar 1 mg/mL i flaska (Isopto-Maxidex). Innehåller konserveringsmedel.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken: 
Om flaska används: skakas väl innan administrering. Se till att flaskan inte kommer i 
kontakt med ögat vid administreringen, innehållet i flaskan kan kontamineras.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Dexametason (registrerad produkt)

1 mg/mL, Ögondroppar, suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska hållbar 7 dagar om 
användning till flera patienter, 28 dagar om användning till enskild patient. 

1 mg/mL, Ögondroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemp. Endosbehållare ska förvaras i tillslutet 
kuvert/påse, ljuskänsligt. Öppnat kuvert (Opnol): hållbart 3 mån. Öppnad påse 
(Dexafree): hållbar 15 dagar. Öppnad påse (Baxil): hållbar 2 mån. Alla 
endosbehållare kasseras efter första uttag. 
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