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Lågdos esketamin som del av multimodal smärtlindring i samband
med anestesi
Bakgrund
Det verkar som att även låga doser av esketamin som bolus iv 0,1-0,3 mg/kg ev. med
påföljande iv infusion 0,1-0,3 mg/kg/h har en signifikant smärtlindrande effekt. Låga
doser av esketamin reducerar risken för biverkningar av denna läkemedelstyp,
exempelvis hallucinationer hypersalivering eller PONV.
Indikation:




Större ortopedisk kirurgi – i huvudsak skelettkirurgi
Vid laparoskopisk kirurgi
Till patienter där man kan förvänta sig en svårkontrollerad postoperativ smärta. I
synnerhet gäller det patienter som har benägenhet att utveckla en långvarig
smärta (ex. patienter med befintligt kroniskt smärttillstånd, reoperation,
preoperativ ångest, depressiva besvär, vid risk för fantomsmärta, respektive
förebyggande av smärtgenombrott i samband med Remifentanilbaserad-anestesi).

Kontraindikationer





Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
Eklampsi och pre-eklampsi.
Patienter hos vilka en höjning av det intrakraniella trycket utgör en allvarlig risk.
Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk.

Varningar och försiktighet:




takyarytmier
obehandlad hypertension
förhöjt cerebrospinalt tryck, skallskada eller hydrocefalus
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förhöjt intraokulärt tryck (t.ex. glaukom) eller skada på ögonglob
alkoholintoxikation
psykiatrisk anamnes (t.ex. schizofreni och akut psykos)
hypertyreoidism
akut intermittent porfyri.

Intravenös injektion av esketamin ges i första hand till patienter under generell anestesi,
men kan även ges i samband med lokal eller regional anestesi. Det ges i samband med
operationsstart. Till mycket korta ingrepp ges endast bolusdosen. Esketamin-infusionen avslutas
när operatören börjar sluta operationssåret men vid behov kan man fortsätta infusionen
även postoperativt (ordineras i så fall av ansvarig narkosläkare).
Obs! Man bör beakta att esketamin även i små doser ofta har en kortvarig stimulerande effekt på
hjärnbarken som kan leda till falskt höga värden av BIS (Bispectral Index) vid monitorering av
anestesidjupet.
Evt mardrömmar behandlas med bensodiazepin iv och hypersalivering behandlas med Robinul® eller
Atropin.
Separat rutin i Ljungby
I Ljungby ordineras esketamin i Cosmic. Vid mycket korta operationer ordineras
esketamin endast som en bolusdos efter anestesi induktion i Cosmic. Esketamin
ordineras annars ofta med en uppföljande infusion under tre timmar efter bolusdosen.
Infusionen kommer då eventuellt även att fortsätta på uppvakningsavdelningen.
Infusionen är ordinerad i Cosmic och registreras där. Om det blir aktuellt att flytta
patienten från uppvakningsavdelningen inom tre timmar från bolusdosen (anestesi
induktion) så ska ansvarig narkosläkare kontaktas. Om det kan misstänkas att patienten
upplever symptom av esketamininfusionen (någon form av kognitiv störning t.ex.
hallucinationer, obehagliga drömmar mm och/eller uttalad sekretproduktion) och/eller
är cerebralt påverkad på något annat sätt så ska ansvarig narkosläkare kontaktas.
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Förslag för esketamin dosering i ovanstående sammanhang
Doseringstabell 0,25 mg/kg bolus och 0,25 mg/kg/h iv
Vikt

Bolusdos av esketamin

Infusionshastighet av

5 mg/ml i v

esketamin
5 mg/ml i v

40kg

10 mg

2,0 ml

2,0 ml/h

50kg

12 mg

2,4 ml

2,4 ml/h

60kg

15 mg

3,0 ml

3,0 ml/h

70kg

18 mg

3,6 ml

3,6 ml/h

80kg

20 mg

4,0 ml

4,0 ml/h

90kg

22 mg

4,4 ml

4,4 ml/h

100kg

25 mg

5,0 ml

5,0 ml/h

110kg

27 mg

5,4 ml

5,4 ml/h

120kg

30 mg

6,0 ml

6,0 ml/h
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.
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