
ПАРАЦЕТАМОЛ ПАНФАРМА, 10 mg/ml  

инфузионен разтвор 

(лого) 
 

За краткотрайно лечение на умерена болка, особено след хирургическа интервенция, и за 

краткотрайно лечение на повишена температура, когато интравенозното приложение е 

клинично оправдано поради спешна необходимост за лечение на болка или хипертермия 

и/или когато другите пътища за въвеждане не са възможни. 

 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, КОГАТО ПРЕДПИСВАТЕ И ПРИЛАГАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ, ЗА 

ДА ИЗБЕГНЕТЕ ГРЕШКИТЕ ПРИ ДОЗИРАНЕ ПОРАДИ ОБЪРКВАНЕ МЕЖДУ 

МИЛИГРАМИ (MG) И МИЛИЛИТРИ (ML), ТЪЙ КАТО В РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА СЕ 

ПОЛУЧАТ ФАТАЛНИ ДОЗИ 

 

Когато пишете рецепта, е препоръчително да отбележите както общата доза в mg, така и 

съответния обем в ml. Обърнете внимание дали дозата се прилага съобразно специалните 

препоръки за педиатрична група (вижте препоръките най-долу на страницата) 

 

Процедура за приложение при новородени бебета, бебета и деца с тегло под 10 kg (1) 

 

1 ml = 10 mg  

Тегло на 

пациента 

Индивидуалн

а доза 

Максимална дневна доза ** 

 

≤ 10 kg * 

 

7,5 mg/kg или 

0,75 ml/kg 

 Да не се прилагат повече от 4 дози в рамките на 

период от 24 часа. 

 Минималният интервал между две отделни 

приложения трябва да бъде 4 часа. 

 Максималната дневна доза не трябва да превишава 

30 mg/kg. 

* Преждевременно родени бебета: няма налични данни за ефикасност и поносимост за 

преждевременно родени бебета 

** Максимална дневна доза: максималната дневна доза, описана в таблицата по-горе, е за 

пациенти, които не приемат други парацетамол-съдържащи лекарствени продукти, и 

трябва да се коригира съответно, като се вземат предвид такива продукти 

 

Обемът парацетамол 10mg/ml, прилаган при пациенти с тегло ≤ 10 kg, не трябва никога да 

надвишава 7,5 ml на доза. 

 

Тегло на детето ≤ 10 kg Обем, който трябва да се 

приложи 

Съответно количество в mg 

1 kg 0,75 ml 7,5 mg 

1,5 kg 1,1 ml 11 mg 

2 kg 1,5 ml 15 mg 

2,5 kg 1,8 ml 18 mg 

3 kg 2,2 ml 22 mg 

3,5 kg 2,6 ml 26 mg 

4 kg 3,0 ml 30 mg 



4,5 kg 3,3 ml 33 mg 

5 kg 3,7 ml 37 mg 

5,5 kg 4,1 ml 41 mg 

6 kg 4,5 ml 45 mg 

6,5 kg 4,8 ml 48 mg 

7 kg 5,2 ml 52 mg 

7,5 kg 5,6 ml 56 mg 

8 kg 6,0 ml 60 mg 

8,5 kg 6,3 ml 63 mg 

9 kg 6,7 ml 67 mg 

9,5 kg 7,1 ml 71 mg 

10 kg 7,5 ml 75 mg 

 

Следните препоръки се прилагат при деца с тегло ≤ 10 kg 

 Не използвайте директно сакът в инфузия. 

 Спринцовка с обем от 5 или 10 ml трябва да се използва за измерване на 

правилната доза въз основа на теглото на детето и търсения обем. 

 Обемът, който трябва да се приложи, се изтегля от сака и се разтваря в 0,9% 

разтвор на натриев хлорид или 5% разтвор на глюкоза до една десета (в обемно 

съотношение 1 единица парацетамол Панфарма към 9 единици разредител) и се 

прилага в продължение на 15 минути. 

 

 

 


