
Paracetamol Fresenius Kabi
10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Risk för överdosering hos nyfödda, spädbarn samt  underviktiga 
vuxna vid behandling med intravenös paracetamol på grund av 
felaktig a dministrering

Paracetamol Fresenius Kabi är indicerat för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, korttidsbehandling 
av feber,  när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller när andra 
administreringsvägar inte är möjliga.1

DOSERING BEROR PÅ PATIENTENS VIKT. DEN ADMINISTRERADE VOLYMEN KAN 
VARA MYCKET LITEN.

Dosering baserad på patientens vikt1

Patientens vikt ≤ 10 kg Patientens vikt > 10 kg — ≤ 50 kg

Till operationssal 7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg 15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg

minimum 
intervall 
4 timmar

7,5 mg/kg 15 mg/kg

Inte mer än 4 doser av  
7,5 mg/kg paracetamol utan att 
överskrida 30 mg/kg/dygn

1 IV-infusion av 15 mg/kg/ 
4—6 timmar utan att överskrida  
60 mg/kg/dygn

(Dosering uttryckt i mg paracetamol per kg kroppsvikt)

Paracetamol Fresenius 
Kabi 10 mg/ml, 50 ml
1 ml = 10 mg

För nyfödda, spädbarn och 
barn som väger upp till 33 kg1

•	 Nyfödda, spädbarn och barn 
som väger upp till 10 kg:  
7,5 mg/kg, dvs. 0,75 ml/kg per 
administration, upp till 4 gånger 
per dygn. 

•	 Barn som väger mer än 10 kg 
och upp till 33 kg:  
15 mg/kg, dvs. 1,5 ml/kg per 
administration, upp till 4 gånger 
per dygn.

Paracetamol 
Fresenius Kabi 
10 mg/ml, 100 
ml
1 ml = 10 mg

För vuxna, 
 ungdomar och 
barn som väger 
mer än 33 kg1

•	 Vuxna och 
ungdomar 
som väger 
mer än 50 kg: 
se produkt-
information 

•	 Barn som 
 väger mer 
än 33 kg, 
 ungdomar 
och vuxna 
som väger 
upp till 50 kg:  
15 mg/ml, dvs. 
1,5 ml/kg per 
administra-
tion, upp till 
4 gånger per 
dygn.

Exempel på dosering

Barnets vikt Volym att administrera

2 kg 1,5 ml

2,5 kg 1,8 ml

3 kg 2,25 ml

•	 För barn med låg vikt, kan Paracetamol Fresenius Kabi spädas ut i 0,9 % natriumklorid 
eller en 5 %-ig glukoslösning upp till en tiondel.

•	 För att undvika risken för överdos, kontrollera att andra mediciner som administreras 
inte innehåller paracetamol eller propacetamolhydroklorid.

•	 Vid överdos, överväg följande (för detaljerad procedur hänvisas till SPC och expert 
toxikolog): sjukhusvistelse, symptomatisk behandling, administration av N-acetylcystein 
(motgift), blodprov (test av leverfunktion, plasma paracetamol-analys). Effekterna av 
hemodialys är begränsade. Allvarliga fall kan kräva levertransplantation.

1Summering av produktegenskaper för Paracetamol Fresenius Kabi
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