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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid byte från filmdragerade tabletter till dispergerbara tabletter, ska dosen av 
dispergerbara tabletter vara 40 % högre än dosen av filmdragerade tabletter, 
avrundat till närmaste hela tablett.

Ska ordineras i samråd med hematolog.

Järnöverskott till följd av blodtransfusioner t. ex. vid talassemi major

Dosen justeras utifrån ferritinnivåer och mängd blodtranfusion

Startdos                            Rekommenderad               Hög*                 Låg¤
Filmdragerad tablett:         14 mg/kg                       21 mg/kg       7 mg/kg
Dispergerbar tablett:          20 mg/kg                      30 mg/kg       10 mg/kg

* Högre startdos kan krävas för patienter som kräver reduktion av för höga 
järnnivåer eller som får höga doser erytrocykoncentrat (mer än 14 
mL/kg/månad).

¤ Lägre startdos kan övervägas för patienter som inte har så höga järnnivåer 
eller som får låga doser erytrocytkoncentrat (inte mer än 7 mL/kg/månad).

Maxdos:
Filmdragerade tabletter 28 mg/kg  motsv dispergerbar tablett 40 mg/kg

Järnöverskott vid icke-transfusionsberoende talassemisyndrom

Barn 10 - 18 år: 
Startdos
Filmdragerad tablett        7 mg/kg x 1      
Dispergerbar tablett       10 mg/kg x 1

Dispergerbar tablett 250 mg.
Filmdragerad tablett 90, 180 och 360 mg.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: 
Dispergerbara tabletter ska tas en gång per dag på fastande mage, minst 30 minuter 
före måltid.

Får inte delas. Får inte krossas. Får inte tuggas. Löses i vatten, alternativt äppel- eller 
apelsinjuice. Lös inte upp tabletterna i kolsyrad dryck eller mjölk. Svälj inte tabletterna 
hela.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De filmdragerade tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt 
måltid.

Filmdragerade tabletter kan krossas och strös över t ex youghurt. Blandningen ska intas 
omedelbart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Exjade (registrerad produkt)

90 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Gäller även övriga styrkor. 

250 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4846.html
ePedID: 4846.1 Giltig fr o m: 2020-06-24 






Deferasirox oralt
(Exjade) tabletter

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4846.1 - SID 2 (2)

För barn i åldern mellan 2 och 5 år är exponeringen lägre än för vuxna. Denna 
åldersgrupp kan därför behöva högre doser än vad som krävs för vuxna, men den 
initiala dosen ska vara samma som för vuxna, med efterföljande individuell titrering.

Filmdragerade tabletter har uppvisat högre biotillgänglighet jämfört med 
dispergerbara tabletter, därav dosskillnaden mellan de olika beredningsformerna.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

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

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

Internetadress Medicines for children Leaflet information Deferasirox for removing 
excess iron
https://www.medicinesforchildren.org.uk/deferasirox-removing-excess-iron-0

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

Svenska Barnläkarföreningen Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi: 
Thalassemi och kronisk blodtransfusion
https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-vardplaneringsgruppen-for-
pediatrisk-hematologi/vardprogram-vph/
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