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Cedax

Tredje generationens cefalosporin
Peroral behandling av UVI
En dos per dag
Fördelaktigt resistensmönster
God penetration in i njurvävnad

Vanligaste empiriska behandlingen mot febril UVI
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September 2016

Mail från en kollega 

som hört från en apotekare på sin klinik 

att Cedax skulle tas försvinna inom kort
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Déjà vu

Trimetoprim några år tidigare
MEDA ville dra in produkten

Inte lönsam
”Ersättningsalternativ fanns”
…men inte för barn!

Efter påtryckningar 
(Simon Jarrick, barnläkare i Örebro) 

beslutade MEDA att fortsätta tillhandahålla 
oral lösning
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Vad säger MSD?

Den svenska produktchefen hade knappt någon 
information (att ge?)

Kvalitetsproblem med den enda produktionsenheten 
i USA (Florida?)
En ytterligare enhet i Europa (Italien) 

Även där kvalitetsproblem
Trots upprepade försök fick man inte ordning på 
produktionen

Beslut på koncernnivå att upphöra med produktion
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Vad gjorde MSD-Sverige?

Ordnade extra leverans till Sverige
Gav oss viss respit

Förlängde tiden med tillgängligt lager några månader
Tid att hitta alternativ

Ingen möjlighet för MSD-Sverige att påverka 
beslutet
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Nätverkande

Svensk barnnefrologisk förening
BLF:s delförening för barninfektioner
STRAMA
Referensgruppen för antibiotikafrågor
Läkemedelsverket

Kontakter med andra läkemedelsföretag
Lokala apotekare
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Dec 2016
Vad finns tillgängligt?

Cedax® kommer att försvinna
det kvarvarande lagret håller på att ta slut. 

Använd Cedax så länge lagret räcker
SPARA på de få droppar som finns

avdelade doser för tre dagar
annat lämpligt preparat efter odlingssvar 

Bactrim, Amoxicillin, Amoxicillin-Klavulansyra.

Alternativ om inte ceftibuten är tillgängligt
Bactrim eller Amoxicillin-Klavulansyra

bevaka resistenssvar extra noga.
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Dec 2016
Vad kan ordnas fram?

Cefixim om ceftibuten inte tillgängligt:
registrerat i flera länder i Europa men inte i Sverige. 

Varje klinik beställer hem ceftibuten o/e cefixim
Generell kliniklicens till kliniken

Läkemedel delas ut till patient
Individuell licens om recept

Rekommendationer från
Läkemedelsverket

samarbete med STRAMA och Referensrådet för Antibiotikafrågor 
(RAF)

Svensk Barnnefrologisk Förening
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Feb 2017
från mikrobiologen

Cefixim och amoxiclav
S eller R för cefixim endast för okomplicerad UVI
S eller R för amoxiclav endast gäller iv behandling.

cefixim eller po amoxiclav vid pyelonefrit hos barn 
klinisk erfarenhet och visst stöd från litteraturen

svarskommentar till resistensen, 
Det vetenskapliga stödet för behandling med cefixim vid 
pyelonefrit hos barn är begränsat.

Det vetenskapliga stödet för peroral behandling med 
amoxicillin-clavulansyra vid pyelonefrit hos barn är begränsat.



11

Mars 2017
Från apoteket

APL kommer att övergå till 
Isocef (ceftibuten) inom det närmaste.

Samma producent som tidigare tillverkade på licens 
från MSD!

Suprax (cefixim) om Isocef skulle "restas"
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April 2017

Mail från VD AnthropPharma:

Vi är ett mindre läkemedelsbolag som 
tillhandahåller Isocef via Oriola.

För er kännedom så har vi ett stor lager och 
som det ser ut idag inga problem att anskaffa 
mer vid behov.
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Registrering av Isocef?

Basal information som bas för beslut om 
eventuell registrering (Simon Jarrick, barnnefrolog Örebro)

Endos
Mindre resistens 
Farmakokinetik och -dynamik fördelaktig

Årsförbrukning av Cedax 36 mg/mL
8243 – 9320 förpackningar/år
60% 60 mL (10 dagar för 12 - 24 kg)
40 % 30 mL (10 dagar ≤ 12 kg)
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Aktuell situation

Ceftibuten/cefixim på generell licens
Delas ut första dagarna
Byte till lämpligt preparat vid odlingssvar

Organisatoriska och logistiska krav

Ciprofloxacin som empirisk behandling
Äldre barn (> 2 år?) 

Alternativ
Trim/sulfa
Amoxi/klav
pivmecillinam
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