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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras i samråd med hematolog.

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

Dosen justeras utifrån ferritinnivåer och mängd blodtranfusion

                                       Rekommenderad            Hög*                Låg¤
Startdos                             14 mg/kg                     21 mg/kg         7 mg/kg
       

* Högre startdos kan krävas för patienter som kräver reduktion av mycket höga 
järnnivåer eller som får höga doser erytrocytkoncentrat 
(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: 28 mg/kg

Järnöverskott vid icke-transfusionsberoende talassemisyndrom

Barn 10 - 18 år: 7 mg/kg x 1

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.

För att minimera risken för njurskada bör njurfunktionen skattas genom GFR-mätning 
innan behandlingsstart, varje vecka under den första månaden av behandlingen och vid 
ändrad behandlingsdos. 

För att minimera risken för leverskada bör leverfunktionen följas upp genom att följa upp 
serumtransaminaser, bilirubin och alkaliskt fosfatas innan behandlingsstart, varannan 
vecka under första månaden av behandlingen och därefter varje månad.

ÖVRIG INFORMATION

Filmdragerade tabletter 90, 180 och 360 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid. Kan 
krossas och strös över t ex yoghurt. Blandningen ska intas omedelbart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Deferasirox (registrerad produkt)

 Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. 
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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 Pediatrisk hematologi och onkologi - Thalassemi och 
kronisk blodtransfusion
https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-vardplaneringsgruppen-for-
pediatrisk-hematologi/vardprogram-vph/
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