
1 ml = 10 mg af 
parasetamóli

Þyngd 
sjúklings

Stakur 
skammtur Hámarksdagskammtur**

≤10 kg*
7,5 mg/kg Allt að fjórum sinnum á dag

Lágmarkstímabil milli lyfjagjafa verður að vera 4 klukkustundir
Hámarksdagskammtur má ekki vera stærri en 30 mg/kg

* Fyrirburar: Engin gögn liggja fyrir um öryggi eða verkun við notkun lyfsins handa fyrirburum.
** Hámarksdagskammtur: Hámarksdagskammtar sem sýndir eru í töflunni hér fyrir ofan eru handa sjúklingum 

sem ekki fá önnur lyf sem innihalda parasetamól og þarf að aðlaga þá með tilliti til notkunar slíkra lyfja

Aldrei á að gefa sjúklingum sem vega ≤10 kg stærri einstaka skammta af Paracetamol Baxter 10 mg/ml en 7,5 ml

Eftirfarandi leiðbeiningar eiga við um sjúklinga sem vega ≤10 kg:
• Ekki á að hengja hettuglasið upp eins og innrennslisílát.
• Nota á 5 eða 10 ml sprautu til að mæla skammtinn, eftir því hvort hentar betur miðað við líkamsþyngd barnsins og það rúmmál sem á að gefa.
• Draga á upp úr hettuglasinu það rúmmál sem á að gefa og má gefa það þynnt eða óþynnt (með einum til níu hlutum af þynningarlausn) í 0,9% 

natríumklóríðlausn eða 5% glúkósalausn og gefa á 15 mínútum.
• Frekari leiðbeiningar um skömmtun eru í Samantekt á eiginleikum lyfs.

Þetta veggspjald er hluti áætlunar um áhættustjórnun fyrir Paracetamol Baxter, til að lágmarka hættu á ofskömmtun

Tilkynna á allar aukaverkanir til Lyfjastofnunar samkvæmt leiðbeiningum á vefsíðum 
stofnunarinnar, www.lyfjastofnun.is. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir til 

umboðsaðila Baxter, Icepharma hf, sími 540 8000.

(1) Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Paracetamol Baxter 10 mg/ml, innrennslislyf, lausn.
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Þyngd barns ≤10 kg Rúmmál sem nota á úr 
hettuglasinu

Samsvarandi magn af
parasetamóli í 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

Upplýsingar um gjöf lyfsins hjá 
sjúklingum sem vega meira en 
10 kg eru í Samantekt á eiginleikum 
lyfs og skömmtunarkvarða fyrir 
Paracetamol Baxter

Paracetamol Baxter
parasetamól 10 mg/ml

I N N R E N N S L I S L Y F ,  L A U S N
Skammtímameðferð við miðlungi alvarlegum verkjum, einkum eftir skurðaðgerðir, og til skammtímameðferðar við sótthita þegar gjöf lyfsins í bláæð er klínískt 

réttlætanleg vegna bráðrar þarfar fyrir stillingu verkja eða sótthita og/eða ef aðrar íkomuleiðir koma ekki til greina.(1)

GÆTA ÞARF VARÚÐAR VIÐ GJÖF PARACETAMOL BAXTER 10 mg/ml
TIL AÐ FORÐAST AÐ RUGLA SAMAN MILLIGRÖMMUM (mg) og MILLILÍTRUM (ml),

SEM GÆTI VALDIÐ OFSKÖMMTUN FYRIR SLYSNI EÐA DAUÐA.

Tryggið að ávísa og afgreiða réttan skammt. Við ávísun lyfsins á að tilgreina bæði  heildarskammt 
í mg og heildarrúmmál skammts í ml. Fylgið ráðleggingum varðandi rétta skammta fyrir 

börn hér fyrir neðan.

Lyfjagjöf hjá nýburum, ungbörnum og börnum sem vega 10 kg eða minna(1)

(Skammtur gefinn upp í mg af parasetamóli á hvert kg líkamsþyngdar)

þ.e. 0,75 ml/kg
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