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Citanest avregistreras – dåligt och inkonsekvent 
beslut av Astra Läkemedel AB
❙ ❙  I ett cirkulärbrev i januari i år medde-
lar Astra att man beslutat avregistrera
alla Citanest(prilokain-) lösningar. Man
skriver att: 

»Astra Läkemedel idag tillhandahål-
ler tre kortverkande lokalbedövnings-
medel i form av Xylocain, (lidokain),
Carbocain‚ (mepivakain) och Citanest
i styrkor om 5, 10 och 20 mg/ml i be-
redningar med och utan adrenalin. 

Efter diskussioner med anestesio-
loger och opererande specialiteter har
Astra beslutat att under våren 2001
successivt sluta att tillhandahålla Cita-
nest och Citanest med adrenalin. Kli-
niskt och indikationsmässigt är Xy-
locain, Carbocain och Citanest jäm-
förbara. 

Medlen skiljer sig endast åt i en kli-
niskt relevant aspekt och det är på bi-
verkningssidan. För Citanest finns
methemoglobinemi rapporterat. Det
är en biverkan som särskilt måste be-
aktas vid högre doser och på barnindi-
kationer. Xylocain och Carbocain har
inte denne biverkan rapporterad var-
för vi rekommenderar något av dessa
lokalanestetika där man tidigare an-
vänt Citanest.«

Låg toxicitet
Citanest infördes på marknaden på
grund av sin låga toxicitet, trots att po-
tensen ej var högre än Xylocains, Astras
gamla flaggskepp. Till följd av den låga
toxiciteten användes Citanest, vars cen-
tralnervösa toxicitet var blott hälften av
den för Xylocain, i höga doser vid tek-
niskt svåra blockader och för kontinuer-
lig administrering. 

Därvid upptäckte vi i Uppsala, samti-
digt med liknande observation i Japan,
att man fick kliniskt observerbar met-
hemoglobinbildning. Denna var dock
reversibel och bedömdes ej spela någon
klinisk roll utom möjligen vid förloss-
ningsanestesi, då methemoglobinbild-
ning hos barnet kunde försvåra en afyxi-
diagnos. 

Konferens om Citanest
Astra sammankallade i detta läge till en
stor internationell konferens för diskus-
sion av Citanest och dess kliniska an-
vändning. Den förlades till Santos i an-
slutning till den tredje världskongressen
för anestesiologer i São Paulo, Brasilien,
1964. Vid denna konferens, vid vilken
undertecknad fungerade som ordföran-
de, konkluderade man att Citanest, trots
methemoglobinbildning, väl försvarade
sin plats på marknaden, till följd av ett

överlägset förhållande effektivitet/toxi-
citet jämfört med andra lokalanestesi-
medel (Se: Citanest‚ Acta Anaesthesio-
logica Scandinavia, Supplementum XVI
1965: 1-338).

Har fått en renässans 
Sedan dess har Citanest använts kliniskt
över hela världen i snart fyra decennier
och försvarat sin plats då låg toxicitet är
särskilt önskvärd. Så har t ex den regio-
nala intravenösa anestesin fått en renäs-
sans då fruktade toxiska reaktioner vid
påsläppning av blodflödet ej förekom-
mer. 

Det är därför inkonsekvent av Astra
att nu dra in preparatet med hänvisning
till en länge välkänd och kontrollerad bi-

verkan. Vad värre är: Det är enligt min
mening vilseledande av Astra att ej näm-
na den påfallande låga centralnervösa
toxiciteten hos Citanest, jämfört med
den hos Xylocain och Carbocain. 

Slutligen undrar jag vilka anestesio-
loger och vilka opererande specialister
Astra diskuterat denna fråga med. 

Om Astra vidhåller sitt beslut hoppas
jag annan tillverkare förser marknaden
med prilokain nu när patentet upphört.
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❙ ❙  Utgångspunkten för förändringarna i
vårt sortiment av lokalanestetika är att vi
har tre väl fungerande men snarlika kort-
verkande lokalanestetika. Under snart
30 år har Astra Läkemedel parallellt till-
handahållit Xylocain (lidokain), Cita-
nest (prilokain) och Carbocain (mepiva-
kain) med eller utan adrenalin, totalt 22
olika artiklar. 

Gått igenom sortimentet
För att framgent kunna tillhandahålla ett
i produktions- och användarhänseende
rationellt sortiment och samtidigt höja
leveranssäkerheten av våra lokalbedöv-
ningsmedel har vi gått igenom sortimen-
tet för att se vad som varit möjligt att väl-
ja bort med minsta möjliga negativa
återverkningar för användarna. 

Citanest används sparsamt
Det kortverkande lokalbedövningsme-
del som använts minst i Sverige är Cita-
nest. Även i ett internationellt perspek-
tiv används preparatet sparsamt. I flera
länder, såsom Frankrike, Italien, USA
samt våra nordiska grannländer Dan-
mark och Norge, finns prilokain inte re-
gistrerat. 

Methemoglobinemi utgör, som Mar-
tin H:son Holmdahl påpekar, inte något
större kliniskt problem men innebär än-
dock en begränsning vid vissa indikatio-
ner. Detta har tillsammans med skälen
som framförts ovan bidragit till beslutet
att avregistrera Citanest.

Vi är medvetna om att Citanest  varit
ett uppskattat och väl fungerande kort-

verkande lokalanestetikum allt sedan in-
troduktionen 1963 och beklagar att det-
ta beslut i vissa fall innebär förändringar
av rutiner för användarna.

Nya förpackningssystem
Vår förhoppning är att rationaliseringen
tillsammans med det nya förpacknings-
systemet för Xylocain och Carbocain
samt Marcain (bupivakain) spinal och
tung, som vi introducerar under våren
2001, skall uppfattas som en ökad ser-
vice för användarna av våra lokalaneste-
tika. 

Björn Mårtenson

produktchef anestesi, 
Astra Läkemedel AB

Replik:

En nödvändig rationalisering


