Rutin ang.
Paracetamol
ATC: N02BE01

Berörda enheter
Ambulansen Boden och Luleå

Preparatnamn:

Paracetamol

Beredningsform:

Tablett, suppositorier, infusion

Styrka:

Tablett: 500 mg
Supp: 60 mg, 125 mg, 250 mg
Infusion: 10 mg/ml

Terapeutisk effekt:

Analgetikum med snabbt insättande effekt

Indikationer:

Administrationssätt:

• Misstänkt sepsis
• Tillägg till annan smärtbehandling hos vuxen och
barn
• Hög feber hos barn eller vuxen
• Peroralt (po)
• Rekalt (pr)
• Infusion (inf)
Intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att
snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller
när andra administreringsvägar inte är möjliga
Så länge tillståndet hos patienten tillåter (inga
sväljsvårigheter eller kräkningar vid födointag)
skall PERORAL administration alltid vara förstahands alternativ
Observera att IV administration är potentare än
Po/rektal tillförsel.

Dosering:
Vuxen:



2 tab (1 g) po
100 ml (1 g) iv (hel flaska) under 15 min (ca 130 dr/min)

Barn:


Dosering till barn (inklusive spädbarn) är 10-15 mg/kg kroppsvikt
var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (se doseringstabellen).
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Kontraindikationer:
 Nedsatt leverfunktion
 Alltid efterfråga om intag av Paracetamol skett före kontakt med
ambulans så att högsta dygnsdos inte överskrids (4 g hos leverfrisk
vuxen och 60 mg/kg hos barn).
 Överkänslighet mot den aktiva substansen.
Försiktighet:
Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller
Paracetamol.
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är känsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion)
Biverkningar:
Allergisk reaktion , exantem (finprickigt utslag på bål och extremiteter som
ibland kan ses vid t.ex. tredagarsfeber), urtikaria (sällsynt)
Interaktioner:

Inga av relevans prehospitalt

Överdosering:
• Buksmärtor
• Illamående
• Kräkningar
Behandling vid överdosering:
 Ventrikeltömning, Medicinskt kol
 På sjukhus behandling med acetylcysteininfusion
OBS!
Toxisk dos till vuxna i regel 140 mg/kg. Toxisk dos till barn ca 175 mg/kg.

Övrigt:
Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha sköra
rektalslemhinnor. Var därför försiktig om suppositorier skall ges.

