Läs produktresumén för mer information.

• Hos dessa patienter används dosen 15 mg/kg. Den maximala dygnsdosen ska inte överstiga 3 g
under 24 timmar.
• Mängden paracetamol 10 mg/ml får inte överstiga 75 ml per dos.

Hos barn, ungdomar och vuxna som väger > 33 och ≤ 50 kg:

• Dosen till dessa patienter är 7,5 mg/kg.
• Den högsta volymen paracetamol 10 mg/ml som ges får aldrig överstiga 7,5 ml för den övre gränsen för
denna viktgrupp. Mindre volymer måste användas för vikter under 10 kg.
• Påsen med paracetamol 10 mg/ml får inte användas direkt som infusion på grund av den låga volymen av läkemedel som
ska ges i denna population.
• 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 kan ges som den är eller spädas (i förhållandet 1:9) i en
9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning och ges inom 15 minuter.

Hos barn som väger ≤ 10 kg:
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Administreringssätt Doseringstabell. Doseringstable.

Patientens
vikt

DOSERINGSTABELL

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 är inte möjliga. (1)

* Patienter som väger mindre ska ges mindre volymer.
Det måste gå minst 4 timmar mellan två administreringstillfällen. Det måste gå minst 6 timmar mellan två administreringstillfällen hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion.
Högst 4 doser får ges under 24 timmar.
(1) Produktresumé.

