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Oralovite åter restnoterad 
 
Oralovite som bl.a. används vid substitutionsbehandling av tiamin är restnoterad fram till 
hösten 2017. För patienter med alkoholberoende med tiaminbehov rekommenderar 
terapigrupp Psykiatri Beviplex Comp för slutenvården och Beviplex forte till dospatienter 
inom öppenvården.  
 
Vid substitutionsbehandling av tiamin används oftast Oralovite i dosen 1 tablett 2 gånger 
dagligen. Det motsvarar ca 80 mg tiamin (B1). Motsvarande tiamindos går ej att uppnå med de 
ersättningspreparat som finns men under restnoteringsperioden av Oralovite rekommenderas ändå 
enligt nedan:  

Inom slutenvården, till inneliggande patient:  
Beviplex Comp i dosen 1 tablett 3 gånger dagligen, vilket är maxdos. Det motsvarar ca 36 mg 
tiamin.  

Inom öppenvården, till dospatienter:  
Beviplex forte i dosen 1 tablett 3 gånger dagligen, vilket är maxdos. Det motsvarar ca 36 mg 
tiamin. Behandlingstiden avgörs av återfallsrisken men en kur är vanligtvis nödvändig i några 
månader. Beviplex forte går att förskriva med förmån för dosförpackningen till skillnad från 
Beviplex Comp och Beviplex forte som saknar förmån för 100-förpackning. 

Övriga skillnader i innehåll mellan Oralovite, Beviplex Comp och Beviplex forte saknar större 
klinisk betydelse under denna korta tid. De viktigaste aktiva innehållsämnena redovisas i tabell 
nedan. För fullständigt innehåll av Beviplex Comp se FASS. 
 
Innehållsämne per tablett Oralovite Beviplex Comp Beviplex forte 
tiamin (B1) 39,3 mg 12,15 mg 12,15 mg 
pyridoxin (B6) 4,1 mg 15 mg 15 mg 
riboflavin (B2) 5 mg 15 mg 15 mg 
nikotinamid  200 mg 60 mg 125 mg 
askorbinsyra 100 mg   
cyanokobalamin  5 µg  
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Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till: 
• Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till interna och externa vårdgivare 
• Kontaktpersoner för läkemedel och verksamhetschefer inom VG Primärvård  

Nyhetsbrevet kan även hämtas på www.vgregion.se/vardgivarstod/nyhetsbrev 
 


