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MEDICINSK INDIKATION
Barnen som planeras för stift ut/sårkontroll behöver tillräckligt med smärtlindring i 
samband med ingreppet. Smärtmedicinerna behöver tas i premedicineringsdos av 
barnen en timma inför bokade tiden på mottagning. Således smärtmedicinerna 
behöver tas hem innan barnet kommer till mottagningen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Information ska skickas hem till patienten i samband med kallelse eller ge patienten 
direkt i handen när de får tid av tidsbokningen. I patientinformationen är det luckor 
vid smärtlindrande mediciner (Alvedon+lpren) som skall fyllas av sjuksköterska på 
ortopedkliniken enligt följande tabell:

Paracetamol (Alvedon ®) oral lösning 24 mg/ml eller supp 125 mg, 250 mg 

Kroppsvikt (kg)

10–12 250 mg = 10 ml eller 2 stycken supp á 125 mg 

13–19 500 mg = 20 ml eller 2 stycken supp á 250 mg

20–25 750 mg = 31 ml eller 3 stycken supp á 250 mg

>26 1 000 mg = 41 ml 

Paracetamol (Alvedon ®) 1 tablett 500 mg

Kroppsvikt (kg)

10–12 250 mg = 0,5 tablett 

13–19 500 mg = 1 tablett

20–25 750 mg = 1,5 tablett

>26 1 000 mg = 2 tabletter
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Ibuprofen (lpren ®) oral lösning 20 mg/ml eller supp 60 mg, 125 mg 

Dosering till friska barn över 6 månader

Kroppsvikt (kg)

10–14 70 mg = 3,5 ml eller 1 stycken supp á 60 mg

15–19 100 mg = 5 ml eller 1,5 stycken supp á 60 mg

20–30 200 mg = 10 ml eller 1 stycken supp á 125 mg + 1 stycken 
supp á 60 mg

31–45 300 mg = 15 ml

46–64 400 mg = 20 ml

65–80 500 mg = 25 ml

81–90 600 mg = 30 ml 

Ibuprofen (lpren ®) 1 tablett 200 mg

Kroppsvikt (kg)

31–45 300 mg = 1,5 tablett

46–64 400 mg = 2 tabletter 

65–80 500 mg = 2,5 tabletter 

81–90 600 mg = 3 tabletter 

Observera att dessa doser är högre än de doser som står på förpackningarna!


