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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid hematuri, trombos och disseminerad intravasal koagulation 
(DIC). Justera dosen vid njurpåverkan. 
Vid behov rekommenderas kontakt med barnkoagulations- 
mottagning/koagulationsjour.

Mot blödning

Vid trauma eller preoperativt vid ex sivande blödning av oklar genes, von 
Willebrands sjukdom, hemofili, trombocytfunktionsdefekt och trombocytopeni.

Nyfödda: 10 mg/kg x 2 - 3. Det finns risk för ackumulering vid nedsatt 
njurfunktion, därav färre doseringstillfällen till nyfödda. Det förekommer dock att 
tranexamsyra doseras 4 gånger dagligen.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3 (- 4) 

Dygnsdosen skiljer sig från den i produktresuméerna.

Kontraindicerat vid subaraknoidalblödning samt trombos.
Läkemedel som kan förlänga blödningstid t.ex. acetylsalicylsyra och NSAID ska inte
användas vid blödarsjuka, risk för ökad blödningsbenägenhet.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

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

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid 
allvarlig blödning
http://www.ssth.se/lankar

Pediatric Dosage Handbook 

PubMed PMID Grassin-Delyle et al. A practical tranexamic acid dosing scheme based on 
population pharmacokinetics in children undergoing cardiac surgery.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343649

Rekommendation , (Grade 1C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Injektions/infusionsvätska  100 mg/mL (ex. Pilexam, Statraxen)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Långsam intravenös injektion: max 1 mL/min. 
Injiceras långsamt för att minimera risk för blodtrycksfall.

Ordinerad dos kan sättas till NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering.

RIMLIG DOS för Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

10 mg/kg 0,1 mL 0,5 mL 1 mL 5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Tranexamsyra (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C, får ej frysas. Bruten ampull får ej sparas, används direkt. 
Gäller för samtliga produkter. 
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LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1376
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