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Tractocile vid hotande prematur börd
Faktaägare:
Tractocile – en oxytocinantagonist – är ett läkemedel för behandling av prematurt
värkarbete. Det har samma värkhämmande effekt som Bricanyl men betydligt
mindre biverkningar för mamman och påverkar inte blodsockerläget hos
diabetiker så som Bricanyl. Det är dock ett dyrare läkemedel.
Som initial behandling kvarstår dock Bricanyl som förstabehandling i form av
injektioner eller kortvartig infusion om snabb och god effekt nås.
Tractocile bör användas istället för Bricanyl om lång infusionsbehandling krävs,
om pat inte klarar Bricanyl på grund av biverkningar, vid maternell diabetes eller
hjärtsjukdom, vid kort gravlängd <29 v och vid flerbörd.
Kontraindikationer är desamma som vid all tokolytisk behandling


intrauterin infektion



oklar blödning
misstanke på fetal hypoxi
andra tillstånd som kräver omedelbar förlossning




Behandling: Intravenös bolusdos följd av kontinuerlig infusion
Infusionslösningen bereds genom att två 5 ml ampuller à 37,5 mg/5 ml tillförs en
100 ml fys NaCl infusionspåse efter att man tömt ut och kastat 10 ml fys NaCl.
1. Bolusdos 0,9 ml (= 6,75 mg) ges av lösningen 6,75 mg/0,9 ml iv under 1
minut.
2. Högdosinfusion 24 ml/tim (= 18 mg/tim) iv av lösningen under 3 tim.
3. Lågdosinfusion 8 ml/tim (= 6 mg/tim) iv av lösningen till lugnt, upp till 45
tim.
Behandling kan upprepas vid behov, då på samma sätt med inledande bolusdos,
både upprepad behandling och förlängd sådan efter särskilt övervägande.
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