
Talidomid oralt
(Thalidomide Celgene) kapslar

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4981.2 - SID 1 (2)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Medulloblastom

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 1, max 200 mg/dygn

Diffusa tumörer i  hjärnstammen samt i talamus

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 1 mg/kg x 1 - 2, dygnsdosen titreras vid behov upp 
med 1 mg/kg/dygn varje vecka. Max 6 mg/kg/dygn

Kronisk graft vs host sjukdom (ej förstahandsval)

Barn 2 - 18 år:  Initialt 3 - 6 mg/kg x 2 - 4. Dosen kan justeras varannan vecka 
beroende på patientens respons.

Inflammatorisk tarmsjukdom (ej förstahandsval)

Barn 1 - 18 år: 1,5 - 2 mg/kg x 1

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (ej förstahandsval)

Barn 3 - 18 år: Initialt 2 mg/kg x 1, vid behov kan dosen ökas varannan vecka till 
3 - 5 mg/kg x 1

Kutant erythema nodosum leprosum - Knölros (ej förstahandsval)

Barn 12 - 18 år (oavsett vikt): Initialt 100 - 300 mg x 1, max 400 mg/dygn. 
För barn under 50 kg bör den lägre doseringen väljas.

REFERENS/LÄNK

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

Pediatric Dosage Handbook 

Protokoll BIOMEDE 
Biological Medicine for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma
(DIPG) Eradication

Protokoll MEMMAT
Medulloblastoma European Multitarget Metronomic Anti-Angiogenic Trial

PubMed PMID Review of thalidomide use in the pediatric population
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617013

Talidomid ska inte hanteras av kvinnor som är gravida eller i fertil ålder, då det orsakar 
svåra fosterskador.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Vid sväljningssvårigheter eller om barnet behöver en dos under 50 mg kan kapslarna 
öppnas och innehållet blandas, i första hand med vatten och undantagsvis med en sked 
mat (t ex sylt, yoghurt). All hantering ska ske inne i en plastpåse om tillgång till dragskåp 
saknas. Sjuksköterskan uppmanas att ha på sig skyddsutrustning enligt lokal rutin vid 
hantering av anticancerläkemedel.

Talidomid tas med fördel till natten, helst på tom mage. Om patienten har en känslig 
mage kan talidomid tas i samband med mat.

Oralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Thalidomide (registrerad produkt)

50 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. 
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