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Nya riktlinjer vid överdos med
Alvedon 665 mg med modifierad
frisättning

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är ett
receptbelagt läkemedel som innehåller
paracetamol. Överdoseringar med Alvedon 665 mg
med modifierad frisättning är oförutsägbara. Den
maximala plasmakoncentrationen kan uppträda
sent och höga plasmakoncentrationer kan kvarstå
under en längre tid än vid överdosering av andra
paracetamolberedningar. Den sedvanliga
provtagnings-och behandlingsstrategin är därför
inte tillämplig. Plasmakoncentrationer behöver
följas under längre tid och en högre underhållsdos
av antidoten N-acetylcystein kan behöva ges.
Information om detta finns på
Giftinformationscentralens hemsida för läkare,
www.giftinfo.se.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
kommer att utvärdera nytta och risker med
paracetamoltabletter med modifierad frisättning
och depottabletter innehållande paracetamol, som
finns i flera EU-länder. Dessa är utformade för att
frisätta paracetamol under en längre tid än
beredningar med omedelbar frisättning av

paracetamol (som frisätter den aktiva substansen
snabbare och inte ingår i denna granskning).

Det sedvanliga sättet för att bedöma och hantera
överdoser och förgiftningar med paracetamol är
utformade för beredningar med omedelbar
frisättning av paracetamol. Under de senaste åren
har det förekommit ett antal fall av överdosering
med vissa paracetamoltabletter med modifierad
frisättning som tyder på att det sedvanliga sättet
inte är helt anpassad för att behandla överdoser
med de sistnämnda produkterna.
Granskningen kommer att utföras av EMAs

säkerhetskommitté PRAC, efter en begäran från
Läkemedelsverket. PRAC kommer att utvärdera
tillgängliga data angående risker med
överdosering av paracetamol i tabletter med
modifierad frisättning eller depottabletter och
om några ytterligare åtgärder behövs vidtas.
Under tiden bör patienter som har några frågor
om sina läkemedel diskutera dem med sin läkare
eller apotekspersonal.

Försäljningen av Alvedon 665 har stadigt ökat i
Västerbotten, se figur

http://www.giftinfo.se/


MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Tillverkningen av Xylocain viskös
har upphört

Från och med juli 2016 finns inte längre Xylocain
viskös 20 mg/ml, 100 ml från Astra Zeneca att tillgå i
Sverige. Tillverkningen har upphört. Likvärdig produkt
saknas, men läkemedelsföretaget föreslår att Xylocain
Kutan spray lösning 100 mg/ml kan användas istället
vid vissa godkända indikationer, se Fass.

På vissa indikationer i munhålan, svalget och
matstrupen kan Lidokainhydroklorid i oral cleaner
APL, munsköljvätska 5 mg/ml användas.

Lidocaine viscous 2 % solution 100 ml är ett alternativ
som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs
på Läkemedelsverkets blankett.
Pris: cirka 299 kr
Leveranstid: cirka 2–3 veckor

Det är viktigt att skicka in en utförlig licensmotivering
där det framgår varför Xylocain kutan spray, lösning
100 mg/ml inte kan användas. Enligt tillverkaren finns
licensprodukten i begränsad mängd under september
men från och med i slutet av september kommer
tillgången att vara mer stabil. Det går dock som vanligt
inte att garantera tillgången på licensläkemedel

Kommande program som kräver
föranmälan

Onsdag 12 oktober 9.00 - 16.00
Sömnens betydelse för hälsan
Fullmäktigesalen, landstingshuset Umeå med möjlighet
att delta via video i Aulan, Skellefteå lasarett och
Fjällvråken, Lycksele lasarett
Program:
- Sömn för återhämtning och hälsa, Lena Leissner, öl.
Sömnforskare, Universitetssjukhuset Örebro
- Hur det läkemedelsförskrivningen ut i Västerbotten?
Jeanette Jonsson, Sara Norberg, apotekare,
Läkemedelscentrum, Umeå
- Stressrehabiliteringens arbete med sömnproblem -
Ulrika Radsjö, sjukgymnast, Stressrehabiliteringen,
NUS
- Sömnskola i primärvården - Åza Jonsson, psykolog,
Ålidhems hälsocentral, Umeå
- Hur jobbar vi med sömn idag och vad kan vi göra
mer? Gruppdiskussioner

Anmälan: internt VLL och extern deltagare senast 7
oktober.
Läkemedelscentrum och Folkhälsoenheten

Höstens läkemedelsluncher

19 oktober - Osteoporos
2 november - Nyheter om antibiotikaresistens och
infektionsbehandling
30 november - Alkohol- och drogmottagningen
7 december - Läkemedelsinformationscentralen
ELINOR

Inbjudan kommer

http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19901126000029
http://www.janusinfo.se/Documents/Produktresum%c3%a9 Lidokainhydroklorid 5 mg per ml i oral cleaner APL.pdf
http://www.janusinfo.se/Documents/Produktresum%c3%a9 Lidokainhydroklorid 5 mg per ml i oral cleaner APL.pdf
http://intranet.vll.se/Appl/AdmLedning/Personal/Kursadmin.nsf/xUtbildningLista.xsp?6FB0E4BA868B0CBDC125774B005193B8
https://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Personal/Kursadmin.nsf/xUtbildningLista.xsp?6FB0E4BA868B0CBDC125774B005193B8

