Riktlinje
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Läkemedel
Giltig fr.o.m: 2021-03-15
Giltig t.o.m: 2023-03-09
Faktaägare: Alexander Leptien, MLA Ambulansverksamheten
Fastställd av: Lars Andersson, MLA Ambulansverksamheten
Revisions nr: 2
Identifierare: 161049

Statraxen-Tranexamsyra Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Tranexamsyra, injektionsvätska 100mg/ml
Indikationer


Stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning med
eller utan cirkulatorisk påverkan (inom 3 timmar efter trauma)



Stark klinisk misstanke om traumatisk hjärnblödning med påverkad
medvetande (inom 3 timmar efter trauma)
Allvarliga yttre blödningar i samband med trauma (inom 3 timmar efter
trauma)
Postpartumblödningar som överstiger 1000 ml
Akuta GI-blödningar med cirkulatorisk påverkan





Kontraindikationer





Om tid mellan händelsen och administration av tranexamsyran överstiger tre
timmar så är administrationen kontraindicerad
Överkänslighet mot tranexamsyra
Bör undvikas inom 6 månader från trombotisk händelse, ska dock ges vid stor
blödning ändå
Barn mindre än 1 år

Biverkningar


Kan orsaka illamående, kräkningar, blodtrycksfall och hudutslag efter för
snabb infusion

Doser
Vuxen


Ge inj. tranexamsyra 100mg/ml 1 g (=10 ml) i.v. eller i.o.
Ges långsamt, 1ml/min.
1g tranexamsyra kan också tillsättas till 100 ml NaCl 9 mg/ml för infusion på
10-15 min i.v. eller i.o.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Barn >1år


Ge inj. tranexamsyra 100mg/ml 15mg/kg (=0,15 ml/kg) i.v. eller i.o.
Vikt kan avrundas till nästa heltal. Maximalt 1g ska ges.
Ges långsamt, 1ml/min.
Tranexamsyran kan också tillsättas till 100 ml NaCl 9 mg/ml för infusion på
10-15 min i.v. eller i.o.

Inj. tranexamsyra 100 mg/ml
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(i kg)

10

20

30

40

50

>60

Milliliter
Tranexamsyra

1,5

3

4,5

6

7,5

10

Speciellt att tänka på



Under inga omständigheter får administrering av Tranexamsyra fördröja
transport av patienten till sjukhus!
Ska ges så tidigt som möjligt efter trauma

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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