
Paracetamol Panpharma, 10 mg/ml
infusionsvätska, lösning

För korttidsbehandling av måttlig smärta särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi,
och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VID FÖRSKRIVNING OCH ADMINISTRERING AV PARACETAMOL
FÖR ATT UNDVIKA DOSERINGSFEL PÅ GRUND AV FÖRVÄXLING MELLAN MILLIGRAM (MG)

OCH MILLILITER (ML) 
SOM KAN RESULTERA I POTENTIELLT DÖDLIGA DOSER. 

Vid förskrivning bör både den totala dosen i mg och motsvarande volym i ml anges. Var noga med att säkerställa
att dosen administreras enligt de särskilda rekommendationerna för den pediatriska populationen
(se rekommendationer längst ner på denna sida).

Volymen paracetamol 10 mg/ml som ges till patienter som väger ≤ 10 kg ska aldrig överstiga 7,5 ml per dos.

1 ml = 10 mg

Rutin för administrering till nyfödda spädbarn, spädbarn och barn som väger mindre än 10 kg (1)

(Doseringar uttrycks i mg paracetamol/kg)

Patientens Individuell
dos Maximal dygnsdos**

≤ 10 kg*
7,5 mg/kg eller

0,75 ml/kg

• Högst 4 doser får ges under 24 timmar.
• Det måste gå minst 4 timmar mellan varje administreringstillfälle.
• Den maximala dygnsdosen ska inte överstiga 30 kg/kg.

* För tidigt födda spädbarn: Det finns inga data tillgängliga avseende effekt och tolerabilitet hos för tidigt
  födda spädbarn.

** Maximal dygnsdos: Den maximala dygnsdosen som anges i ovanstående tabell gäller patienter som
    inte behandlas med något annat läkemedel som innehåller paracetamol och ska justeras så att sådan
    läkemedel tas med i beräkning.

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

Följande rekommendationer gäller barn som väger ≤ 10 kg:
•  Häng inte påsen direkt till infusion.
•  En 5 eller 10 ml spruta ska användas för att mäta upp den dos som är lämplig för barnets vikt och önskad volym.
•  Den volym som ska ges ska dras upp ur påsen och spädas i en 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning
    upp till en tiondel (en volym Paracetamol Panpharma i nio volymer spädningsvätska) och ges under 15 minuter.

(1) Produktresumé

Barn som väger ≤ 10 kg Volym som ska Motsvarande mängd i mg


