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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna, se Övrig information.

	Primär nattlig enures

Vätskeintaget bör begränsas till ett minimum under perioden från 1 - 2 timmar 
före till 8 timmar efter administrering (nästa morgon).

Barn 6 - 18 år:
Startdos frystorkad tablett: 240 mikrog x 1, till natten      
alternativt
Startdos tablett: 400 mikrog x 1 (= 0,4 mg x 1), till natten     

Underhållsdos: om behandlingen fungerar, vilket märks inom max 2 veckor, kan 
försök att halvera dosen göras.

Dosen ska tas 30 - 60 min innan sänggåendet, inte senare.

Bedömning om behov av fortsatt behandling bör göras var 3:e  månad genom 
minst en veckas behandlingsuppehåll.

Central diabetes insipidus

Barn 3 - 18 år:
Startdos frystorkad tablett: 60 mikrog x 3              
alternativt 
Startdos tablett: 100 mikrog (= 0,1 mg) x 3             

Vanlig underhållsdos:
Frystorkad tablett: 60 - 120 mikrog x 3 
Tablett: 100 - 200 mikrog x 3 (= 0,1 - 0,2 mg)

Frystorkade tabletter 25, 50, 60, 120 och 240 mikrog (Minirin, Nocdurna)
Tabletter 0,1 och 0,2 mg (= 100 och 200 mikrog) (Nocutil, Desmopressin Ferring)

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kontraindicerat vid habituell eller psykogen polydipsi (dygnsurin över 40 mL/kg)

ADMINISTRERING

Frystorkade tabletter är spröda och ska tas ur blisterkartorna genom att dra av 
aluminiumhöljet. De ska inte tryckas genom folien.

Tabletterna (ej frystorkade) kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte 
för att ge en mindre dos.

Oralt: 
Frystorkade tabletter placeras under tungan där de löses upp utan vatten. Vanliga 
tabletter sväljs med en mindre mängd vätska.

Enteralt: 
Tabletterna (ej frystorkade) kan krossas och lösas upp i vatten i direkt anslutning till 
administreringen. Upplösningen kan ta upp till 5 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Desmopressin (registrerad produkt)

 Frystorkad tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. 
Gäller alla styrkor. 

 Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna. 
Desmopressin Ferring är enligt företaget fuktkänsligt. 
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Om tecken på vattenretention/hyponatremi vid behandling av central diabetes insipidus, 
bör behandlingen tillfälligt avbrytas och dosen justeras. Om dessa tecken uppkommer vid 
behandling av primär nattlig enures bör behandlingen tillfälligt avbrytas tills patienten 
återhämtat sig helt.

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna. 
Frystorkad tablett doseras utifrån desmopressin, styrkan 60 mikrog motsvarar 67 mikrog 
desmopressinacetat (salt-formen).
Tablett doseras utifrån saltformen desmopressinacetat, 100 mikrog motsvarar 89 mikrog 
desmopressin.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

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

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 

Internetadress Internetmedicin, Enures, sängvätning
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=436

Pediatric Dosage Handbook 

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

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Enuresvårdprogram 
2019
https://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/
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