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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förhindra koagelbildning samt bakterie- och svamptillväxt i central venkateter 

(CVK) eller subkutan venport (SVP) t. ex. till patienter med förväntad 

långtidsbehandling med parenteral nutrition

Instillera Taurolock med heparin med en volym som fyller 

kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion. 

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, 

förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc). 

Max 1 gång/dygn. 

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

Med förväntad långtidsbehandling av parenteral nutrition avses en behandlingstid på mer 

än 10 dagar.

Taurolock innehåller taurolidin och citrat (4 %).

ÖVRIG INFORMATION
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Internetadress Produktinformation Taurolock, svensk hemsida

http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/
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http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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Taurolock med heparin 100 E/mL (medicinteknisk produkt)

Denna koncentration av heparin ges vanligen till barn från 10 kg.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: 

Innan instillation ska accessystemet spolas med NaCl 9 mg/mL. Mängd: 1 - 2 mL/kg, max 

40 mL. 

Instillera därefter Taurolock med heparin långsamt i subkutan venport (SVP) alt. central 

venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek

- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

 

Innan start av ny behandling bör Taurolock med heparin aspireras och systemet spolas 

med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolas in långsamt, 

max 1 mL/3 sek. Om så görs ska den potentiella systemiska effekten av heparin beaktas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Taurolock med heparin (medicinteknisk produkt)

100 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Öppnad behållare får ej 

sparas. 
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