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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion lämpar sig för barn som kan svälja tabletter och väger över 25 
kg.

Smärta

Ska kombineras med andra analgetika. 

Nyfödda: 2 - 5 mikrog/kg x 4 - 6
Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 2 - 3 (- 6)

Premedicinering inför procedur

Vid mer än lindrigt smärtsam procedur, kombinera med annat analgetikum.

Nyfödda: 2 - 5 mikrog/kg. Kan upprepas
Barn 1 mån - 18 år: 2 - 3 (- 4) mikrog/kg, max 150 mikrog/DOS

Vid otillräcklig effekt ges ytterligare 1,5 mikrog/kg, kan upprepas.

Oro, opioidabstinens

Nyfödda: 2 - 5 mikrog/kg x 4 - 6
Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 3

Vid utsättning av opioider bör klonidin trappas ut under 2  - 3 dygn efter det att 
opioidbehandling avslutats. Vanligen genom att ta bort en dos varje dygn.

Hypertoni

Barn 1 ‐ 11 år: Startdos 1 - 2 mikrog/kg x 2 - 4, max 25 mikrog/kg/DYGN
Barn 12 - 18 år (fast dosering): Startdos 100 mikrog/DOS x 2
Vid behov, öka dosen stegvis, max 2,4 mg/DYGN

Tabletter 75, 100 och 150 mikrog (ex Catapresan licens)
Depottabletter 0,1 och 0,2 mg (Kapvay licens)

Till små barn och vid enteral administrering rekommenderas oral lösning, se annan 
instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Oralt: Depottabletten ska sväljas hel, får ej delas eller krossas.

Tabletter- vissa fabrikat kan delas, men det är inte säkert att det blir två jämna doser.

Enteralt: Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

Vid premedicinering ges dos (40 -) 60 min innan planerad procedur.
Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Klonidin (ex Catapresan) (licensprodukt)

75 mikrog, Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 100 och 150 mikrog. 

100 mikrog, Depottablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 200 mikrog. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Sömnstörning vid ADHD (begränsad evidens)

Kontrollera puls, blodtryck och hjärtstatus samt anamnes om hjärtsjukdom före 
behandling. 

Barn från 6 år och 45 kg: Startdos 75 mikrog x 1
Dygnsdosen kan titreras var 3 - 4:e dag, bör göras både vid insättning samt 
utsättning. Dosen justeras med 37,5 – 75 mikrog (0,5 – 1 tablett) åt gången. 

Maximal dygnsdos 225 mikrog = 3 tabletter á 75 mikrog. 

Hela dygnsdosen tas vanligen till natten. Kan även fördelas på två 
doseringstillfällen med ca 3 timmars mellanrum för att underlätta nedvarvning 
inför natten.

Klonidin har en lätt analgetisk och sederande effekt samt potentierar effekten av andra 
analgetika t.ex opioider och möjliggör därmed dosreduktion av dessa.

Klonidin är kontraindicerat vid hypotension och svår bradyarytmi orsakad av sick sinus 
syndrome eller AV-block grad II-III.

Klonidin ska ges med försiktighet i kombination med dexmedetomidin (Dexdor) då 
effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Antidot: Symtomgivande bradykardi och AV-block kan behandlas med atropin. Vid 
andningsdepression kan högdos naloxon prövas, ring Giftinformationscentralen.

ÖVRIG INFORMATION
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