
ПАРАЦЕТАМОЛ	  ПАНФАРМА	  

10	  mg/ml	  инфузионен	  разтвор	  

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	  (1)	  

ТАБЛИЦА	  ЗА	  ДОЗИРАНЕ	  

Процедура	  за	  приложение.	  Таблица	  за	  дозиране	  

Тегло	  на	  пациента	   Доза	  за	  
приложение	  

Обем	  за	  
приложение	  

Максимален	  
обем	  за	  
приложение	  
въз	  основа	  на	  
горните	  
граници	  за	  
тегло	  на	  групата	  
(ml)	  *	  

Максимална	  
дневна	  доза	  

≤	  10	  kg	   7,5	  mg/kg	   0,75	  ml/kg	   7,5	  ml	   30	  mg/kg	  
>	  10	  kg	  до	  ≤	  33	  kg	   15	  mg/kg	   1,5	  ml/kg	   49,5	  ml	   60	  mg/kg	  без	  да	  

превишава	  2	  g	  
>	  33	  kg	  до	  ≤	  50	  кг	   15	  mg/kg	   1,5	  ml/kg	   75	  ml	   60	  mg/kg	  без	  да	  

превишава	  3	  g	  
>	  50	  кг	  с	  рискови	  
фактори	  за	  
хепатотоксичност	  

1	  g	   100	  ml	   100	  ml	   3	  g	  

>	  50	  кг	  без	  рискови	  
фактори	  за	  
хепатотоксичност	  

1	  g	   100	  ml	   100	  ml	   4	  g	  

	  

10	  mg	  =	  1	  ml	  

Количество	   	   Обем	   	   Тегло	  на	  пациента	  

	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  mg	   	   	   ml	   	   	   kg	  

*	  	  На	  пациенти,	  които	  тежат	  по-‐малко,	  трябва	  да	  бъде	  приложен	  по-‐малък	  обем	  

Минималният	  интервал	  между	  две	  отделни	  приложения	  трябва	  да	  бъде	  4	  часа.	  Минималният	  
интервал	  между	  две	  отделни	  приложения	  при	  пациенти	  с	  тежко	  бъбречна	  недостатъчност	  
трябва	  да	  бъде	  6	  часа.	  Да	  не	  се	  прилагат	  повече	  от	  4	  дози	  в	  рамките	  на	  период	  от	  24	  часа.	  
(1)	  Кратка	  характеристика	  на	  продукта	  

	  

ПАРАЦЕТАМОЛ	  ПАНФАРМА	  

10	  mg/ml	  инфузионен	  разтвор	  



При	  деца	  с	  тегло	  ≤	  10	  kg	  

•   Дозата	  при	  тези	  пациенти	  е	  7,5	  mg/kg	  
•   Максималният	  обем	  парацетамол	  10	  mg/ml,	  който	  се	  прилага,	  не	  трябва	  никога	  да	  

превишава	  7,5	  ml	  за	  горните	  граници	  на	  телесното	  тегло.	  За	  тегло	  под	  10	  kg	  трябва	  да	  се	  
използват	  по-‐малки	  обеми.	  

•   Сакът	  с	  парацетамол	  10	  mg/ml	  не	  трябва	  да	  се	  използва	  директно	  в	  инфузия	  поради	  
малкия	  обем	  на	  лекарствения	  продукт,	  който	  трябва	  да	  се	  приложи	  при	  тази	  група	  
пациенти.	  

•   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	  след	  това	  може	  да	  се	  
приложи	  директно	  или	  след	  разтваряне	  (в	  обем	  1	  към	  9)	  в	  0,9%	  разтвор	  на	  натриев	  
хлорид	  или	  5%	  разтвор	  на	  глюкоза	  и	  се	  прилага	  в	  продължение	  на	  15	  минути.	  

При	  деца,	  юноши	  и	  възрастни	  с	  тегло	  >	  33	  и	  ≤	  50	  kg:	  

•   При	  такива	  пациенти	  дозирането	  е	  15	  mg/kg	  за	  отделна	  доза.	  Максималната	  дневна	  
доза	  не	  трябва	  да	  превишава	  3	  g	  за	  период	  от	  24	  часа.	  

•   Количеството	  парацетамол	  10	  mg/ml	  не	  трябва	  да	  превишава	  максималния	  обем	  за	  
приложение	  от	  75	  ml	  за	  доза.	  

За	  повече	  информация	  моля	  вижте	  кратката	  характеристика	  на	  продукта.	  


