
Paracetamol Panpharma, 10 mg/ml
Infusjonsvæske, oppløsning

Til korttidsbehandling av moderate smerter, særlig etter kirurgi, og til korttidsbehandling av feber når intravenøs administrasjon er klinisk nødvendig ved øyeblikkelige behov for 

mertebehandling eller hypertermi og/eller hvis andre administrasjonsveier ikke er mulige.

VÆR FORSIKTIG VED FORSKRIVNING OG ADMINISTRASJON AV PARACETAMOL

FOR Å UNNGÅ DOSERINGSFEIL PÅ GRUNN AV RISIKOEN FOR FORVEKSLING AV MILLIGRAM (MG) OG MILLILITER (ML)

SOM KAN MEDFØRE POTENSIELT DØDELIGE DOSER.

Volumet av paracetamol 10 mg/ml som administreres til pasienter som veier ≤ 10 kg skal aldri overskride 7,5 ml pr. dose.

1 ml = 10 mg

Ved utskriving av resepter anbefales det at både den totale dosen i mg og det tilsvarende volum i ml angis. 

Pass på å sikre at dosen administreres i henhold til de spesielle anbefalingene for den pediatriske pasientgruppen 

(se anbefalingene nederst på denne siden)

Prosedyre for administrasjon hos nyfødte, spedbarn og barn som veier mindre enn 10 kg (1)

(Dosene er angitt i mg av paracetamol/kg)

Pasientens 

vekt

Individuell dose
Maksimal døgndose**

≤ 10 kg*
7,5 mg/kg eller

0,75 ml/kg

• Det må ikke gis mer enn 4 doser i løpet av en 24-timers periode.
• Intervallet mellom hver administrasjon må være minst 4 timer.
• Den maksimale døgndosen må ikke overskride 30 mg/kg.

* Premature nyfødte spedbarn: Det finnes ingen tilgjengelige data på effekt og toleranse hos
premature nyfødte spedbarn.

** Maksimal døgndose: Den maksimale døgndosen som angis i tabellen ovenfor gjelder for pasienter som ikke får 
andre legemidler som inneholder paracetamol og skal justeres deretter etter vurdering av disse andre legemidlene.

 

Barnets vekt ≤ 10 kg Volumet som skal gis Tilsvarende mengde i 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

Følgende anbefalinger gjelder for barn som veier ≤ 10 kg:

∙ Ikke bruk posen direkte til infusjon.

∙ En 5 eller 10 ml sprøyte bør anvendes til å måle dosen, basert på barnets vekt og ønsket volum.

∙ Volumet som skal administreres bør trekkes opp fra posen og fortynnes i en 0,9 % natriumkloridoppløsning eller 5 % glukoseoppløsning

i forholdet 1:10 (en volumdel paracetamol Panpharma i 9 volumdeler fortynningsvæske) og administreres i løpet av 15 minutter.

(1) Preparatomtale


