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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svåra fall av anafylaxi

Ska inte användas i det akuta skedet utan möjligen vid kvarstående urtikaria hos 

stabiliserad patient och i första hand peroralt.  

Barn över 1 år: 0,05 mg/kg, max 2 mg/dygn        (50 mikrog/kg)

Stödjande behandling vid allogen stamcellstransplantation samt före start av 

tymoglobulinbehandling

Barn över 1 år: 0,04 - 0,05 mg/kg, max 2 mg        (40 - 50 mikrog/kg)

Klåda

Vid uttalad klåda där förstahandsalternativ inte gett tillräcklig effekt kan 

klemastin prövas.

Barn över 1 år: 0,02 - 0,05 mg/kg, max 2 mg       (20 - 50 mikrog/kg)

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt 

vid användning till barn. Det  finns dock inte någon annan intravenös antihistamin så 

vid svåra fall av anafylaxi förekommer behandling med klemastin.

Tavegyl injektionsvätska innehåller 70 mg etanol per mL.

ÖVRIG INFORMATION

Injektionsvätska 1 mg/mL (licens). 
Styrkan kan också vara uttryckt som 2 mg/ 2 mL.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ska inte ges till barn under 1 år.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: under 2 - 3 min.

Om behov av större volym kan injektionslösningen spädas vidare med NaCl 9 mg/mL 

alternativt glukos 50 mg/mL.

----------------------------------------------------------------------------------

Intramuskulär injektion: 

Kan även ges intramuskulärt vid anafylaxi.

RIMLIG DOS för Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

0,02 mg/kg  -  - 0,2 mL 1 mL

0,05 mg/kg  -  - 0,5 mL 2,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Tavegyl (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Brytampull, får ej sparas efter första uttag. 
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