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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Följ blodstatus och elektrolytnivåer.

Epilepsi

Bör endast ordineras av eller i samråd med epilepsierfaren barnneurolog.

Barn 6 mån - 11 år: 2,5 mg/kg x 2 - 3. Kan ökas till 5 mg/kg x 2 - 3.
Barn 12 - 18 år: 250 mg x 2 - 4

Eventuellt kan intermittent behandling vara av värde då effekten avtar över tid 
pga kroppens kompensation av karbanhydrashämningen.

Intrakraniell tryckstegring utan känd bakomliggande orsak

Bör ordineras i samråd med barnneurolog/neurokirurg

Barn 1 mån - 18 år: 
Initialt 2,5 - 7,5 mg/kg x 2 alt. 1,7 - 5 mg/kg x 3. Kan vid behov ökas till 
100 mg/kg/DYGN.

Maxdos
Barn 1 mån - 12 år: 2 gram/DYGN
Barn 13 - 18 år: 4 gram/DYGN

Höjdsjuka (begränsad evidens)

Profylax 
Barn 1 mån - 18 år: 2,5 mg/kg x 2, max 125 mg/DOS

Profylaxbehandling påbörjas helst dagen innan, men senast på dagen för 
uppstigningen (innan uppstigningen börjar). Behandlingen ska fortsätta så länge 
uppstigning pågår samt i 2 - 3 dagar vid kvarstannande på samma höjd. Vid 
nedstigning kan behandlingen avslutas.

Behandling
Barn 1 mån - 18 år: 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 250 mg/DOS

ADMINISTRERING

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Oralt

Enteralt: 
Tabletten kan slammas upp i 10 mL sterilt vatten och ges i enteral infart (minst Fr8). Se 
till att patienten får i sig hela dosen genom att skölja ur spruta/kopp med ytterligare 
vatten som också ges i den enterala infarten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Acetazolamid (registrerad produkt)

250 mg, Tablett

Förvaras i rumstemp. 
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Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, pga risk för elektrolytrubbningar.

Långtidsanvändning hos barn har visat på tillväxtpåverkan (troligtvis pga långvarig acidos).

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

Bok M Jägervall, J Lundgren (red). 2017. Barnneurologi. Studentlitteratur.

Internetadress Läkartidningen - Idiopatisk intrakraniell hypertension - riktlinjer saknas 
ännu. A Sundholm et al. 2019
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2019/04/idiopatisk-
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Pediatric Dosage Handbook 

Rekommendation  ,(Grade 2D)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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