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Restnoterat Ergenyl enterotablett 300 mg  
Läkemedel (substans) Ergenyl enterotablett (valproinsyra) 300 mg 

Orsak Produktionstekniska svårigheter 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Ergenyl enterotablett 300 mg – september 2019 
 
Kommande restnotering Ergenyl enterotablett 100 mg i mitten 
av augusti med förväntad tillgänglighet i september 2019. 

Alternativ Kontakt med förskrivare för ställningstagande till byte, förslag på 
alternativ: 

• Ergenyl oral lösning 60 mg/ml (innehåller även sorbitol, 
konserveringsmedel och etanol) 

• Ergenyl orala droppar 200 mg/ml 
• Överväg byte till annat preparat med valproinsyra 

 
Ett annat alternativ vid sväljsvårigheter kan vara: 

• Ergenyl Retard Depotgranulat 100, 250 och 500 mg. 
 
Doseringsintervallen skiljer sig åt mellan beredningsformerna, 
men dygnsdosen är densamma. 
 
För vidare information gällande dosering och innehåll, se Fass.  
 
Anpassa mängden på receptet för återgång till Ergenyl 
enterotablett när den åter finns tillgänglig.  

Marcus Svennerud, överläkare, Medicinkliniken 
Lena Olsson, klinisk farmaceut, Utvecklingsavdelningen 
 

Restnoterat Kajos – uppdaterad information 
Läkemedel (substans) Kajos (kaliumcitrat) oral lösning 33 mg K+/ml 
Orsak Produktionstekniska svårigheter 
Förväntat datum 
tillgänglighet 

September/oktober 

Alternativ Möjliga alternativ kan vara: 
• Licensalternativ 

Kajos, 33 mg K+/ml oral lösning (kaliumcitrat) 
Tillverkare: Meda  
Ledtid: 4-30 dagar       Pris ca 600 kr/500 ml  

           Produktresumé 
 

• Extemporeförskrivning 
Kaliumcitrat 100 mg/ml, 500 ml APL  
Observera skillnaden i koncentration.  
1 ml Kajos innehåller 33 mg K+ i form av kaliumcitrat 92 mg 
(cirka 0,85 mmol K+). 
 

Eventuellt: 
• Kaleorid/Kaliumklorid depottablett 750 mg 

Lena Olsson, klinisk farmaceut, Utvecklingsavdelningen 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/nyheter/dokument/kajos-meda_no-oral-solution-33-mg-1.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/nyheter/dokument/kajos-meda_no-oral-solution-33-mg-1.pdf


 

Restnotering Dolcontin - uppdaterad information 
Förlängd restnotering med förväntad tillgänglighet tidigast 31 augusti 2019.  
Gäller alla styrkor av depottablett och depotgranulat till oral suspension. 
För mer utförlig information och terapigrupp Smärtas förslag till alternativ, se 
dokument på intranätet:  
2018-12-20: Restnotering Dolcontin, Fragmin och Heracillin 
 
Olivia Frånberg, apotekare, Med Dr, Utvecklingsavdelningen 
 

Upphörande av tillverkning – Furix Retard 30 mg och 60 mg 
Från och med 30/9-2019 avslutas tillverkningen av Furix Retard 30 och 60 mg. Motsvarande 
behandling finns att tillgå i form av Lasix Retard. Dessa är dock inte utbytbara då det saknas 
jämförande studier mellan preparaten, nytt recept behöver utfärdas.  
 
Lena Olsson, klinisk farmaceut, Utvecklingsavdelningen 
 

Upphörande av tillverkning – Lunelax (ispaghulafröskal) 
Lunelax kommer inte längre tillverkas på grund av produktionstekniska svårigheter.  
Alternativ som bulkmedel kan vara Vi-Siblin (sackaros) eller Vi-Siblin S (sorbitol) 
som båda innehåller ispaghulafröskal. 
 
Lena Olsson, klinisk farmaceut, Utvecklingsavdelningen 
 

https://intranatet.ltblekinge.org/sidor/restnoteringar.aspx
https://intranatet.ltblekinge.org/sidor/restnoteringar.aspx

